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ملخص الرسالة 
 -ُـ 422 )اهؼدّث األٌدهشٖج يٌذ ػظر يوّم اهطّائف إهٓ شلّطِب فٕ أٖدٔ األشتبً، دراشج خبرٖخٖج دضبرٖج : ػٌّاً اهرشبهج

. (ُـ 867
:  دٍ ّاهظالث ّاهشالى ػوٓ شٖدٌب ٌّتٌٖب يديد ظوٓ اهلل ػوَٖ ّشوى، ّتؼداهديد هلل ّح

ُـ إهٓ 422خٌبّهح ُذٍ اهرشبهج يّضّع اهؼدّث األٌدهشٖج يً اهجبٌة اهخبرٖخٕ ّاهدضبرٔ ّذهم هوفخرث يً ػبى 
، اهؼدّث األٌدهشٖج ّجغرافٖخِبخٌبّل اهخيِٖد دراشج يفِّى . ّكد خنٌّح اهرشبهج يً يلديج ّخيِٖد ّتبتًٖ ّخبخيج ّيالدق. ُـ867

فلد ٌبكص اهخبرٖخ اهشٖبشٕ هوؼدّث : أيب اهتبة األّل. ّدراشج هوخبرٖخ اهشٖبشٕ هوؼدّث األٌدهشٖج يً اهفخخ إهٓ ٌِبٖج اهخالفج األيّٖج
ذ ػظر يوّم اضخيل ػوٓ اهخبرٖخ اهشٖبشٕ هوؼدّث األٌدهشٖج يً: اهفظل األّل: األٌدهشٖج، ُّذا اهتبة يضخيل ػوٓ ذالذج فظّل

خٌبّل اهؼدّث األٌدهشٖج فٕ ػظر يوّم : اهيتدد األّل: ُّذا اهفظل ينًّ يً ذالد يتبدد. اهطّائف إهٓ ٌِبٖج ػظر اهيراتطًٖ
خٌبّل اهؼدّث : اهيتدد اهذبهد. ٌبكص اضخداد اهديالح اهظوٖتٖج ّخطوغ األٌدهشًٖٖ هؼًّ يشويٕ اهيغرة: اهيتدد اهذبٌٕ. اهطّائف

.  ر اهيراتطًٖاألٌدهشٖج فٕ ػط
: ُّذا اهفظل يضخيل هيتدذًٖ. فلد اضخيل اهخبرٖخ اهشٖبشٕ هوؼدّث األٌدهشٖج فٕ ػظر اهيّددًٖ: أيب اهفظل اهذبٌٕ

ّكد خٌبّل اهؼدّث األٌدهشٖج فٕ ػظر : اهيتدد اهذبٌٕ .ٌبكص أُيٖج اهشٖطرث ػوٓ اهؼدّث األٌدهشٖج يً كتل اهيّددًٖ: اهيتدد األّل
. اهيّددًٖ

فِّ . اهخبرٖخ اهشٖبشٕ هوؼدّث األٌدهشٖج يٌذ ػظر تٌٕ األدير إهٓ شلّط يدٌِب فٕ أٖدٔ األشتبً: ل اهذبهدأيب اهفط
ٌبكص دّر يدً اهؼدّث فٕ : اهيتدد اهذبٌٕ. ٌبكص اهؼالكج تًٖ تٌٕ األدير ّتٌٕ يرًٖ: اهيتدد األّل: ينًّ يً ذالد يتبدد

 .ّكد خٌبّل يلبّيج يدً اهؼدّث األٌدهشٖج هوديالح األشتبٌٖج دخٓ شلّطِب: اهداهيتدد اهد. اهخؼبًّ اهؼشنرٔ اهيضخرم تًٖ اهطرفًٖ

: اهفظل األّل. فِّ يلشى إهٓ ذالد فظّل"  أُى يظبُر اهدضبرث فٕ اهؼدّث األٌدهشٖج" اهيؼًٌّ تـ: أيب ػً اهتبة اهذبٌٕ
ل أذرًا هيشجد تبهجزٖرث اهخضراء تذل اهتبدد جِدًا ّضيل ُذا اهفط. ضى األدّال اهؼيراٌٖج ػوٓ أٌيبطِب اهدٌٖٖج ّاهيدٌٖج ّاهدرتٖج

.  ّهنً هى ٖجد إهٓ ُذٍ اهودظج، إلٖجبد ّظف هَ فٕ اهيظبدر ّاهيراجغ
ُّخطرق تَ إهٓ يب نبً : اهزراػج: اهيتدد األّل: فلد ٌبكص األدّال االكخظبدٖج يً خالل ذالذج يتبدد: أيب اهفظل اهذبٌٕ

ٌبكص ُذا اهيتدد : اهظٌبػج: اهيتدد اهذبٌٕ. أشِى فٕ إٌؼبص اكخظبد ُذٍ اهيٌطلج، دّٖإٌتبهؼدّث األٌدهشٖج يً خٌّع زراػٕ ّ
أجوٓ ُذا : اهخجبرث: اهيتدد اهذبهد. نيب أترز ػدد يً اهلطغ األذرٖج اهيّجّد تأرضِب، جّاٌة يخخوفج هوظٌبػج فٕ اهؼدّث األٌدهشٖج

. ٌدهس ّاهيغرة ػوٓ اهشّاءاهيتدد دّر اهؼدّث األٌدهشٖج اهخجبرٔ ػوٓ ٌطبق تالد األ
اهيتدد األّل ػً اهؼوّى اهضرػٖج ، : اهدٖبث اهؼويٖج فٕ اهؼدّث األٌدهشٖج فِّ ينًّ يً خيس يتبدد: أيب اهفظل اهذبهد

ّنل ُذٍ . ّاهيتدد اهذبٌٕ ػً ػوّى اهوغج ّاألدة ، ّاهيتدد اهذبهد ػً اهؼوّى اإلٌشبٌٖج ، ّاهيتدد اهراتغ ػً اهؼوّى اهؼلوٖج 
خبرٖخ اهؼوى تبهؼدّث األٌدهشٖج ّطرق خدرٖس اهؼوى ّردالح ػويبئَ ّإٌجبزاخِى ، تبإلضبفج هخؼداد  –نل ػوٓ ددٍ  –ادد ٌبكضح اهية

فلد اضخيل اهؼالكبح اهؼويٖج تًٖ يدً اهؼدّث األٌدهشٖج ّيدً اهؼبهى : أيب اهيتدد اهخبيس. ألُى ػويبء اهؼوى تبهؼدّث األٌدهشٖج
.  ى ختبدهَ تٌِٖى يً ختراح ّػوّى ّإٌجبزاحّيب ح، اإلشاليٕ األخرْ

:  أيب اهخبخيج فلد ذنر فِٖب أُى ٌخبئج اهرشبهج ّيٌِب
َّ خٌبّة يدً اهؼدّث األٌدهشٖج اهذالد فٕ خٌّٖغ خط شٖر اهديالح اإلشاليٖج هألٌدهس نبً هَ أُيٖخَ  -1 أّضدح اهدراشج أ

. أذٌبء اهيّاجِبح اهؼشنرٖج
َّ ٌظبرْ أشتبً -2  . ٖب كد اػخترّا يدً اهؼدّث األٌدهشٖج خط اهدفبع األّل ػً اهنٖبً اإلشاليٕ تبألٌدهسنضفح اهدراشج أ

 .خى اشخلبئِب يً يخبدف اهؼدّث األٌدهشٖج، خّظوح اهدراشج هلطغ أذرَٖ هى خرد تبهيراجغ -3

 

اهطبهة 
إتراُٖى تً ػطٖج اهلل تً ُالل اهشُّويٕ 

اهيضرف ػوٓ اهرشبهج 
شؼد تً ػتد اهلل اهتضرٔ . د.أ

ئٖس كشى اهدراشبح اهؼوٖب اهخبرٖخٖج ر
ّاهدضبرٖج 

ػتد اهلل تً دشًٖ اهضٌترٔ .د.أ

ػيٖد نوٖج اهضرٖؼج 
شؼّد تً إتراُٖى اهضرٖى . د.أ

 

 

 

 



The Summary of Message 
The title of message is " Al–Adowah Al–Andalousiah " since the period of Al – Tawaif Kings to its 

fall Spanish. Historical Cultural study ( 422H– 867H ). This message discusses the topic of " Al – 

Adowah Al – Andalousiah " Historical and  Cultural sides since 422H to 768H. The message 

consists of introduction, two parts, conclusion, Supplements, sources. The introduction discusses 

about the concept of Al – Adowah Al – Andalousiah, its geography and study about political history 

for Al – Adowah Al – Andalousiah from the opening " the conquest " to the end of Al-Emawiah 

period. The First part discusses the political history for Al – Adowah Al – Andalousiah  and this part 

also contains three chapters: The first chapter: contains the political history for Al – Adowah Al – 

Andalousiah since Al-Tauaaf kings period to the end of  Al-murabtain period. This chapters consists 

of three studies: The first study: discusses Al – Adowah Al – Andalousiah in the period of Al-Tauaaf 

kings. The second study: discusses the violence of crusade and how Andalusian are looking for 

Morocco Muslims assistance in Morocco. The third study: discusses about Al – Adowah Al – 

Andalousiah in the period of Murabtain.                        The second chapter: contains the political 

history for Al – Adowah Al – Andalousiah in the period of Al-mowahdain. This chapter contains 

two studies. The first study: discusses the importance of domination Al – Adowah Al – Andalousiah 

by Al-mowahdain. The second study: discusses about Al – Adowah Al – Andalousiah in Al-

mowahdain period.                                                                                                                                   

  

The third chapter: is about the political history for Al – Adowah Al – Andalousiah since Bani Al-

Ahmar and Bani Morain. The second study: discusses the role of  Al – Adowah Al – Andalousiah 

cities in military cooperation between Parts. The third study: discusses about the struggle of Al – 

Adowah Al – Andalousiah cities against Spanish wars until they fall. The second part: its title is " 

The most important cultural marks in Al – Adowah Al – Andalousiah ". It divides into three 

chapters. The first chapter: contains structural situations and its religious, civilized, and military. It 

also contains a mark of mosque in the Algeciras which the author had studied hard to find 

description of it for it he does not find it Description.                                                                             

                    

The second chapter: discusses the economical situations through three sides: The first side: 

cultivation: it is discussed what Al – Adowah Al – Andalousiah had have various productions of 

animal and cultivation that contribute to increase its economy. The second study: industry: it 

discusses different Sides for industry in Al – Adowah Al – Andalousiah, it also appears a lot of relics 

Where exists in its land. The third study: commerce: it clarifies the commercial role of Al – Adowah 

Al – Andalousiah, in Al- Andalusia and as same as Morocco.               

 The third chapter: the scientific life in Al – Adowah Al – Andalousiah, it consists of five 

studies: the first study is about religious sciences, the second study is  about language and literature 

sciences, the third study is about human sciences and the fourth study is about mental science. All of 

these studies discuss separately the history of science, the methods of teaching, scientists's travels 

and their achievements. In addition, it is mentioned the most important scientists of science in Al – 

Adowah Al – Andalousiah. The fifth study, contains the scientific relationship between Al – 

Adowah Al – Andalousiah and other Islamic world cities, and what they have exchangeable their 

experiences, sciences and accomplishments between them.                                                               

Finally: the conclusion contains the most important results of message: 

 - The study clarifies that how three cities of Al – Adowah Al – Andalousiah contribute to very the 

style of Islamic wars in Al-Andalusia which have a great value in military wars.                                  

                                     

 - The study discovers Spanish Christians consider that  Al – Adowah Al – Andalousiah cities is the 

line of defense for Islamic world in Al-Andalusia.                                                                                 

                                  

- It gets at relics which do not mention in sources but they were taken from Al – Adowah Al – 

Andalousiah museums.                                                                                                                            

                           

 

 

 

 



 

 

شكز وتقدَز 
 

ألستبذي األستبذ كم انشكس وانتقديس وانعسفبن 

اندكتوز سعد به عبد اهلل انبشسي ملب قدمه يل مه مد يد انعون وانتوجيه 

ونكم أثس جهي عهي يف , واإلزشبد الجنبش هره انسسبنت انعهميت 

  .مسريتي انعهميت 

وانشكس موصول نسعبدة زئيس قسم اندزاســبث انعهيب 

ونكم مه   ، وأسبترتي أعضبء هيئت انتدزيس انتـبزخييت واحلضبزيت ،

.  سبعدوي إلخساج هره انسسبنت 

 



 

 

إهــــــــــــــــــــــــداء  

 –سبحاَّ وتعاىل  –أْدي ْذِ انزسانت نىاندٌ انعزَزٍَ أطال اهلل 

ا عهً طاعتّ ، نكم اْتًاو وتىجُّ يُهًا إلكًال يسرييت يف عًزْى

انتعهًُُت ، ونكم عىٌ وحتفُز وتشجُع ودعاء يُهى يل ، نكٍ أكىٌ 

. اجحًا يف يسرييت انعهًُت ٌ

وادعىا اهلل أٌ جيزَهًا خري اجلزاء وَكتب ْذِ انزسانت بامسها يف 

. يُزاٌ انعهى انُافع يف اندَُا واِخزة 

كًا أْدَها نشزَكت انعًز نكم عىٌ يُها يل ، وصرب عهً عُاء 

.  انبحث وانكتابت 

يت وإلخىاين وأخىا، وإْدائٍ األخري نفهذيت كبدٌ مجاَت وخاند 

. انكزاو 

.  وأرجىا يٍ اهلل عز وجم انقبىل وانتىفُق 
 



قـدوة امل

احلٛمد هلل محًدا يمثػًما ُم٤ٌمريًم٤م ومٞمف واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم اخلٚمؼ واعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م 

 : حمٛمد قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ، أُم٤م سمٕمد

ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أمهٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وطمْم٤مري٦م، اُمتدت ُمـ اًمٕمّمقر اًم٘مديٛم٦م إمم يقُمٜم٤م 

هذا؛ سمٗمْمؾ ُمقىمٕمٝم٤م آؾمؽماشمٞمجل، ومٝمل سم٤مب إٟمدًمس، وُمٜمٗمذ ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، 

.  أورسم٤م، وأومري٘مٞم٤م: واعمٕمؼم إومْمؾ سملم ىم٤مريت

وىمد ُمثٚم٧م طم٘م٦ٌم اإلؾمالم سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمدة زُمٜمٞم٦م اُمتدت ٕيمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م 

شمْمح ىمرون، يم٤مٟم٧م هب٤م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمٜمًٍما ُمِم٤مريًم٤م ذم إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمّمقرة ي

ُمـ ظمالهل٤م ُمدى اًمث٘مؾ اًمذي يم٤من قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م ُمٜمذ سمداي٦م اًمٗمتح اإلؾمالُمل سم٠مروٝم٤م إمم 

.  ؾم٘مقط اًمٙمٞم٤من اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس؛ وذًمؽ سمخروضمٝم٤م قمـ طمٙمؿ اعمًٚمٛملم

ومل شم٘متٍم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم اًمدور اًمًٞم٤مد سمؾ يم٤مٟم٧م إؾمٝم٤مُم٤مهت٤م احلْم٤مري٦م شُمٕمد 

.  هت٤م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م، وآىمتّم٤مدي٦م، واًمٕمٚمٛمٞم٦مصٗمح٦م ُمنمىم٦م وٛمـ طمْم٤مرة إٟمدًمس؛ سم٢مؾمٝم٤مُم٤م

وُمـ ُمثؾ هذه اعمِم٤مريم٤مت واإلؾمٝم٤مُم٤مت يم٤مٟم٧م دراؾم٦م اعمدن ذات أمهٞم٦م ذم اًمقصقل 

ًمّمقرة ُمٙمتٛمٚم٦م ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م وطمْم٤مرًي٤م هلذه اعمدن، وهلذا اهتؿ قمدد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم سمدراؾم٦م اعمدن 

د ومٙمري، ٕطمؿش ىمرـم٦ٌم ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل»: ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م وطمْم٤مرًي٤م، وُمـ هذه اًمدراؾم٤مت

ؿم٤مـم٦ٌم احلّمـ إُم٤مُمل ًمنمق »ًمّمالح ظمٚمص، وش إؿمٌٞمٚمٞم٦م ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس»و

. ًمًحر اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمدراؾم٤متش إٟمدًمس

، ومٚمؿ يٙمـ ٕطمد شاًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل»أُم٤م ُمقوقع اًمٌح٨م 

يٜمتل ضمٌؾ اًم٤ٌمطمثلم دراؾم٦م طمقًمف، ؾمقى أن هٜم٤مك سمٕمض إسمح٤مث اًمتل يُمت٧ٌْم طمقل ُمد

ـم٤مرق واجلزيرة اخلياء سمّمقرة ُم٘متْم٦ٌم، يمٌح٨م يمامل اًمًٞمد أسمق ُمّمٓمٗمك اعمٕمٜمقن سمـ 



، شاًمتـ٤مريخ اًمًٞم٤مد ًمٚمجزيرة اخلياء ذم قمٍم اًمدوًم٦م إُمقي٦م ودويالت اًمٓمقائػ»

، وُم٘م٤مًملم عمحٛمد اًم٘م٤ميض شضمٌؾ ـم٤مرق واًمٕمرب»وسمح٨م ًمٕمٌداًمٕمزيز اًمروم٤مقمل سمٕمٜمقان 

. شاجلزيرة اخلياء صمٖمر إٟمدًمس اًم٤ٌمؾمؿ»، وش اؾمٛمفضمٌؾ ـم٤مرق مل يٌؼ ُمـ قمروسمتف همػم»

شمؿ اظمتٞم٤مر اًمٕمدوة . وًمرهم٦ٌم اًم٤ٌمطم٨م ذم إيمامل ختّمّمف سمت٤مريخ ُمدن إٟمدًمس

:  إٟمدًمًٞم٦م سمٛمدهن٤م اًمثالث حمقًرا هلذا اًمٌح٨م ًمٕمدة قمقاُمؾ

 ًٓ . جي٥م إفمٝم٤مره واًمٙمِمػ قمٜمف يمٌػمُم٤م ًمٚمٕمـدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ شمـ٤مريخ إؾمالُمل : أو

. عمٕمٚمقُم٤مت وشمٗمرىمٝم٤م ذم سمٓمقن اعمّم٤مدرٟمدرة ا: صم٤مٟمًٞم٤م

. دىمٞم٘م٦م ةشم٤مريخ اعمدن دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م طمْم٤مريأمهٞم٦م دراؾم٦م : صم٤مًمًث٤م

 .يمقن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٌٜم٦م ُمـ ًمٌٜم٤مت اًمت٤مريخ إٟمدًمز حيتؿ إفمٝم٤مر ُمٙمٜمقهن٤م: راسمًٕم٤م

وسم٤مًمتِم٤مور ُمع أؾمت٤مذي اجلٚمٞمؾ إؾمت٤مذ اًمديمتقر ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل اًمٌنمي أؾمت٤مذ شم٤مريخ 

ًمس واعمٖمرب سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، وُمـ يم٤من ًمف ومْمؾ قمكم سمٕمد اهلل قمز وضمؾ ذم قمِمؼ إٟمد

شم٤مريخ إٟمدًمس ُمٜمذ أول ًم٘م٤مء سمف سمٛمرطمٚم٦م اًمٌٙم٤مًمقريقس، وىمع آظمتٞم٤مر قمغم ُمقوقع 

مؾوك الطوائف إىل شؼوضفا دم أيدي األشبان  العدوة األكدلسقة مـذ عن»اًمرؾم٤مًم٦م 

.  ةة شقاشقة حضاري، دراسش(م1462ــ م 1030/ هـ867ــ  هـ442)

سمح٨م قمـ يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمدوة ياًم٤ٌمطم٨م  أظمذوًمٚمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

يمام . إٟمدًمًٞم٦م ذم اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م وهمػم اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمرايمز اًمًٕمقدي٦م، واعمٖمرسمٞم٦م، وإؾم٤ٌمٟمٞم٦م

يم٤من ًمف زي٤مرة ُمٞمداٟمٞم٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أيمًٌتف ؿمٞمًئ٤م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل اٟمٗمرد هب٤م قمـ 

ُمراضمع إٟمدًمس سمٗمْمؾ اهلل قمٚمٞمف، وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمزي٤مرة اعمٞمداٟمٞم٦م عمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

وظم٤مص٦م ُم٤م هب٤م ُمـ ُمت٤مطمػ ىمد أومْم٧م . ضمٌؾ ـم٤مرق، واجلزيرة اخلياء، وـمريػ: اًمثالث

. ٓيمتِم٤مف سمٕمض أصم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ٓزاًم٧م طمٌٞم٦ًم اخلزائـ وُمٜمّم٤مت اًمٕمرض

 

 :ث ففي تؼوم عذ خطواتأما عن خطة البحث التي اتبعفا الباح



:  ُمٌحثلمقمغم  التىّيد لمبحح: أوهلا

وسمف يتْمح ُمٗمٝمقم . دراؾم٦م ُمٗمٝمقم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وضمٖمراومٞمتٝم٤م: إول اعمٌح٨م - أ

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٖمقًي٤م وشم٤مرخيًٞم٤م؛ وذًمؽ إليْم٤مح اعم٘مّمقد ُمـ أرايض اًمٕمدوة 

يٙمقن عمٕمرومتٝم٤م يمام ؾمٞمتؿ سمف إيْم٤مح ضمٖمراومٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمتل . إٟمدًمًٞم٦م

 .أمهٞم٦م يمٌػمة ذم اشمْم٤مح اًمّمقرة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلْم٤مري٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

دراؾم٦م اًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ سمداي٦م اًمٗمتح إمم : اًمث٤مين اعمٌح٨م - ب

ؾمٞمٜم٤مىمش هبذا اًم٘مًؿ إطمقال اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة . هن٤مي٦م اخلالوم٦م إُمقي٦م

ؾم٘مقط اخلالوم٦م إُمقي٦م، ُمروًرا سمٕمٍم  إٟمدًمًٞم٦م ُمٜمذ سمداي٦م اًمٗمتح اإلؾمالُمل إمم

 . اًمقٓة وقمٍم اإلُم٤مرة إُمقي٦م

: وسمٕمد اًمتٛمٝمٞمد طم٥ًم ظمٓم٦م اًمٌح٨م يٙمقن هٜم٤مك سم٤مسم٤من

. لمعدوة األٌدلضية التاريذ الضياصي: الباب األوه
:  وىمد ىمًؿ هذا اًم٤ٌمب إمم صمالصم٦م ومّمقل هل

وائف إىل هناية التاريخ السقاد لؾعدوة األكدلسقة مـذ عن مؾوك الط :الفصن األوه

. عن ادرابطني

 العدوة األكدلسقة دم عن مؾوك الطوائف: ادبحث األول .

وهذا اعمٌح٨م ؾمقف يٜم٤مىمش طم٤مل اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم هن٤مي٦م اخلالوم٦م إُمقي٦م، 

صمؿ يقوح يمٞمػ حتقًم٧م اًمٕمدوة . اءذم اًمٍماع اًمدائر سملم أسمٜم٤مء اخلٚمػودوره٤م 

وهبذا اعمٌح٨م . ظمْمققمٝم٤م ًمٌٜمل محقد إٟمدًمًٞم٦م ُمـ اخلْمقع ًمٚمحٙمؿ اعمريمزي إمم

إيْم٤مح عمدى اؾمتٗم٤مدة سمٜمل محقد ُمـ أرايض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم إىمرار طمٙمؿ هلؿ 

ذم فمؾ اًمٍماع اًم٘م٤مئؿ سملم ُمٚمقك اًمٓمقائػ، واًمذي متٙمـ ُمـ ظمالًمف سمٜمق قم٤ٌمد آظمر 

. أي٤مم سمٜمل محقد ُمـ ومرض ؾمٞمٓمرهتؿ قمغم أرايض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

 مالت الصؾقبقة وتطؾع األكدلسقني لعون مسؾؿي اصتداد الح: ادبحث الثاين

. ادغرب



وىمد ٟم٤مىمش هذا اعمٌح٨م احل٤مًم٦م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م إٟمدًمس سم٥ًٌم شمٜم٤مزع ُمٚمقك 

اًمٓمقائػ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وشم٘مديؿ أهقائٝمؿ وأهمراوٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م قمغم ُمّمٚمح٦م 

اإلؾمالم واعمًٚمٛملم؛ مم٤م يم٤من ًمف أصمر سم٤مًمغ وهق شمريمٞمز مم٤مًمؽ وإُم٤مرات ٟمّم٤مرى 

وأُم٤مم هذا اخلذٓن مل جيد ُمٚمقك إٟمدًمس . مج٤مهتؿ قمغم ُمدن إٟمدًمسأؾم٤ٌمٟمٞم٤م ه

. وؿمٕمٌٝم٤م طماًل هلؿ ؾمقى آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٢مظمقاهنؿ سم٤معمٖمرب، ممثٚملم ذم دوًم٦م اعمراسمٓملم

وهبذا اعمٌح٨م يتْمح دور اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم متٙملم اعمراسمٓملم ُمـ ُم٤ًمقمدة 

. إظمقاهنؿ اعمًٚمٛملم سم٤مٕٟمدًمس

 كدلسقة دم عن ادرابطنيالعدوة األ: ادبحث الثالث  .

أسمرز هذا اعمٌح٨م حتقل اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قمٍم اعمراسمٓملم إمم ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م، 

ُمٙمٜم٧م اعمراسمٓملم ُمـ حت٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م قمًٙمري٦م ود ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، يم٤من ُمٜمٝم٤م 

وهبذا اعمٌح٨م يتجغم يمقن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . شُمٕمريم٦م اًمزٓىم٦م»اعمٕمريم٦م اًمِمٝمػمة 

٤م ذم ؾمٞمط ًً  . رة اعمراسمٓملم قمغم إٟمدًمسقم٤مُماًل رئٞم

 . التـاريخ السقاد لؾعدوة األكدلسقة دم عن ادوحدين :الفصن الجاٌي

 أمهقة السقطرة عذ العدوة األكدلسقة من قبل ادوحدين: ادبحث األول .

ومٜمد هذا اعمٌح٨م سمٕمد وصٗمف ًمًٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ضمقاٟم٥م 

اًمٍماع اًمدائر ُمع : يـ ذم قمدة ٟم٘م٤مط أمهٝم٤مأمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٚمٛمقطمد

. اعمراسمٓملم، وؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم إٟمدًمس

 العدوة األكدلسقة دم عن ادوحدين: ادبحث الثاين .

حتدث هذا اعمٌح٨م قمـ أطمقال اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم فمؾ طمٙمؿ اعمقطمديـ، اسمتداًء 

صمؿ ُم٤م . يمري٦مُمـ ؾمٞمٓمرهتؿ قمٚمٞمٝم٤م إمم إىم٤مُم٦م ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق يم٘م٤مقمدة ُمقطمدي٦م قمس

يم٤من ُمـ ساع حمتدم سملم اعمقطمديـ وٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، ٟم٤مل ُمـ أرايض اًمٕمدوة 

.  إٟمدًمًٞم٦م



التاريخ السقاد لؾعدوة األكدلسقة مـذ عن بـي األمحر إىل شؼوط  :الفصن الجالح

. مدهنا دم أيدي األشبان

 العالقة بني بـي األمحر وبـي مرين: ادبحث األول  .

ي٦م اًمٕمالىم٦م سملم سمٜمل إمحر طمٙم٤مم إٟمدًمس، وسمٜمل ُمريـ وصػ هذا اعمٌح٨م ُم٤مه

ويمٞمػ أدت شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م طمٞمٜمام يم٤مٟم٧م ذم أىمقى صقره٤م إمم دطمر . طمٙم٤مم اعمٖمرب

يمام وصػ هذا اعمٌح٨م ُمدى شم٠مصمر . ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م وشمٙمٌٞمدهؿ ظم٤ًمئر وم٤مدطم٦م

اعمًٚمٛملم سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظم٤مص٦م، وإٟمدًمس قم٤مُم٦م، طملم يدب اخلالف 

. سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـواًمٜمزاع سملم 

 دور مدن العدوة األكدلسقة دم التعاون العسؽري ادشسك بني : ادبحث الثاين

.  الطرفني

أووح هذا اعمٌح٨م ُم٤م يم٤من ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ ُمٝمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم رسمط اًمتٕم٤مون 

. اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم ـمرومٞمف سمٜمل إمحر سم٤مٕٟمدًمس، وسمٜمل ُمريـ سم٤معمٖمرب

آُمـ ًمٚم٘مقات اإلؾمالُمٞم٦م، ويم٘م٤مقمدة أؾم٤مس عمراسمٓم٦م شمٚمؽ وم٠مفمٝمر دوره٤م يمٛمٕمؼم 

هذه إدوار اًمتل ؿمٕمر . اًم٘مقات اًمٕمًٙمري٦م ؾمقاًء يم٤مٟم٧م ُمٖمرسمٞم٦م أو أٟمدًمًٞم٦م

اعمًٚمٛمقن سم٠ممهٞمتٝم٤م قمٜمدُم٤م شمً٘مط إطمدى ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٞمد ٟمّم٤مرى 

. أؾم٤ٌمٟمٞم٤م

 ضفامؼاومة مدن العدوة األكدلسقة لؾحؿالت األشباكقة حتى شؼو: ادبحث الثالث .

حتدث اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م هلذا اًمٗمّمؾ قمـ شمٚمؽ احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمتل شمٙم٤مًم٧ٌم 

وُمدى ُم٘م٤موُم٦م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هل٤م إمم آظمر . قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

/ هـ867رُمؼ ٕهٚمٝم٤م اًمذي يم٤من سمً٘مقط آظمر ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ذم قم٤مم 

. م سمٞمد اجلٞمش اًم٘مِمت٤مزم1462

. رة يف العدوة األٌدلضيةأِي وظاِز احلضا: الباب الجاٌي



: وهل. ىُمًؿ هذا اًم٤ٌمب إمم صمالصم٦م ومّمقل يم٤مًم٤ٌمب إول

  .األحوال العؿراكقة :الفصن األوه

 العامرة الديـقة: ادبحث األول .

حتدث هذا اعمٌح٨م قمـ اًمٕمامرة اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمتل يم٤من اعمًجد 

سم٤مجلزيرة اخلياء مل شمنم اًمٕمٜمٍم إول هب٤م، وهلذا اعمٌح٨م شمٗمرد ذم إيراد ُمًجد 

 حمٗمقفم٦ميمام أسمرز سمٕمض ؿمقاهد اًم٘مٌقر اًمتل يم٤مٟم٧م . إًمٞمف اعمّم٤مدر واعمراضمع

.  ُمت٤مطمػ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦مب

 العامرة اددكقة: ادبحث الثاين .

اطمتقى هذا اعمٌح٨م صقر اًمٕمٛمـ٤مرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ُمـ سمٜم٤مء ًمٚمٛمدن، 

 ةان ًمٚمٛمٌح٨م وصػ ًمٌٕمض اًم٘مٓمع إصمريصمؿ ك. إمم سمٜم٤مء قمٜم٤مس اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م

. اعمتقاضمدة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

 العامرة احلربقة: ادبحث الثالث .

ٟم٤مىمش هذا اعمٌح٨م ُمدى أصمر احلٞم٤مة احلرسمٞم٦م قمغم اًمٕمامرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، 

واصٓم٤ٌمهمٝم٤م سمٓم٤مسمع قمًٙمري، دمغم ذم سمٜم٤مء ُمدهن٤م وُمٕمامره٤م احلريب اًمذي يم٤من ًمف 

خم٤ًم أُم٤مم ضسم٤مت أٓت احلرسمٞم٦م ًمٚم٘مقات اعمٝم٤ممج٦م ًمتٚمؽ قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م ًمٙمل ي٘مػ ؿم٤م

. اعمدن

 .األحوال االقتصادية :الفصن الجاٌي

 الزراعة: ادبحث األول .

شمٜمقع ُم٘مقُم٤مت اًمزراقم٦م، وُم٤م يم٤مٟم٧م متت٤مز سمف أرايض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ همٓم٤مء 

ٟم٤ٌميت، وأسمرز شمٚمؽ اًمٜم٤ٌمشم٤مت، واًمثروة احلٞمقاٟمٞم٦م واًمًٛمٙمٞم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ 

. ُم٤مت شمتٕمٚمؼ سم٤مًمزراقم٦م ذم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دمٚم٧م يمٚمٝم٤م ذم هذا اعمٌح٨مُمٕمٚمق

 الصـاعة: ادبحث الثاين .



ٟم٤مىمش هذا اعمٌح٨م ُم٘مقُم٤مت اًمّمٜم٤مقم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وأسمرز صٜم٤مقم٤مهت٤م 

اعمتٜمققم٦م، صمؿ يم٤من ًمف أن قمرج إمم سمٕمض اًم٘مٓمع اعمّمٜمققم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمتل 

. يمٚمٝم٤م اخل٤مرضملٓزاًم٧م حت٤مومظ قمغم رء يمثػم ُمـ ش

 التجارة: ادبحث الثالث .

ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أصمر دم٤مري دم٤موز طمدود أروٝم٤م إمم إٟمدًمس واعمٖمرب، سمام 

اٟمٗمردت هب٤م قمـ ؾم٤مئر ىمريٜم٤مهت٤م،  ةُمـ ُمقىمع اؾمؽماشمٞمجل وُم٘مقُم٤مت دم٤مريوهٌٝم٤م اهلل 

ومٙم٤مٟم٧م مهزة وصؾ دم٤مري سملم إٟمدًمس واعمٖمرب، وهب٤م شمِمٙمؾ ؾمقق دم٤مري 

ث هذا اعمٌح٨م قمـ هبذه اإلؿم٤مرات حتد. ٟم٤مـمؼ اعمج٤مورةٕهمٚم٥م سمْم٤مئع امل

سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م ًمقصػ سمٕمض اعمًٙمقيم٤مت اًمتل  ةإطمقال اًمتج٤مري

. ُوضمدت سم٠مرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

 .احلقاة العؾؿقة :الفصن الجالح

ظمّمّم٧م إرسمٕم٦م إومم ُمٜمٝم٤م يمؾ ُمٌح٨م ًمٕمٚمؿ . شمٙمقن هذا اًمٗمّمؾ ُمـ مخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م

اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب، واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، : شمٞم٦م سم٤مًمؽمشمٞم٥مُمـ اًمٕمٚمقم أ

وهبذه اعم٤ٌمطم٨م إرسمٕم٦م شمؿ ُمٜم٤مىمِم٦م احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٙمؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم . واًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م

سمذيمر ومروع اًمٕمٚمؿ، وُم٤م صٜمػ سمف ُمـ ُمّمٜمٗم٤مت، سم٤مإلو٤موم٦م إليراد ىم٤مئٛم٦م ٕسمرز قمٚمامء يمؾ 

وسمٕمد هذه . اًمتدريس أو اًمتّمٜمٞمػ أو اًمرطمالت اًمٕمٚمٛمٞم٦مقمٚمؿ ممـ يم٤من هلؿ إؾمٝم٤مم قمٚمٛمل ب

اعم٤ٌمطم٨م إرسمٕم٦م ي٠ميت اعمٌح٨م اخل٤مُمس اًمذي ضُمٕمؾ إلفمٝم٤مر صقر اًمٕمالىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم ُمدن 

. اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م واعمدن إظمرى

أُم٤م ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م وم٘مد اؿمتٛمٚم٧م قمغم ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اًم٤ٌمطم٨م ُمـ ٟمت٤مئ٩م وايمتِم٤موم٤مت 

.  سمٗمْمؾ اهلل وُمٜمتف

وم٢مٟمٜمل أشم٘مدم سمقاومر اًمِمٙمر واًمت٘مدير ًمّم٤مطم٥م اًمٗمْمؾ إول سمٕمد اهلل قمز وضمؾ وأظمػًما 

أؾمت٤مذي إؾمت٤مذ اًمديمتقر ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل اًمٌنمي ًمٙمؾ قمٜم٤مي٦م وشمقضمٞمف وٟمّمح سمذًمف ُمـ أضمؾ 



، وهق ُمـ شمٗمٞمد اًمدارؾملم واًم٘م٤مرئلم ًمت٤مريخ إٟمدًمس  صقرةأن يٙمقن هذا اًمٌح٨م قمغم أومْمؾ 

اي٦م يمت٤مسم٦م رؾم٤مًم٦م اعم٤مضمًتػم اًمتل أذف قمٚمٞمٝم٤م، وم٠مؾم٠مل اهلل يم٤من يّم٘مؾ يم٤مشم٥م هذا اًمٌح٨م ُمٜمذ سمد

يمام أشم٘مدم سمخ٤مًمص . ًمف ظمػم اجلزاء، وأن جيٕمؾ ضمٝمده مم٤م ُيٙمت٥م ذم ُمٞمزان قمٚمٛمف وقمٛمٚمف اًمٜم٤مومع

اًمِمٙمر جل٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى اًمتل أشم٤مطم٧م زم ومرص٦م آًمتح٤مق سمؼمٟم٤مُم٩م اًمديمتقراه ذم اًمت٤مريخ 

م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واحلْم٤مري٦م، واًمِمٙمر ُمقصقل ًمٙم٤موم٦م أؾم٤مشمذيت سم٘مس. اإلؾمالُمل

وذم ُم٘مدُمتٝمؿ إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌداهلل سمـ ؾمٕمٞمد اًمٖم٤مُمدي، وإؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌداهلل سمـ 

. واًمِمٙمر يٛمتد ًمٙمؾ ُمـ ىمدم زم يد اًمٕمقن إلٟمج٤مز هذا اًمٌح٨م. طمًلم اًمِمٜمؼمي

ًمٌحقث أدقمقا اهلل أن يٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وُمـ ا

. اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿسم٤مهلل وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ . اًمتل شمًٝمؿ ذم إفمـٝم٤مر صقرة اإلؾمالم اعمنمىم٦م

ؾؿي  إبراهقم بن عطقة اهلل بن هالل السُّ

 

 

 

 

عزض ألِي املصادر واملزاجع 

ة ُمـ اقمتٛمد اًمٌح٨م قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اعمّم٤مدر واعمراضمع اًمٕمرسمٞم٦م وهمػم اًمٕمرسمٞم٦م، وجمٛمقع

 .إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعم٘م٤مٓت

: ن أهؿ هذه اعمّم٤مدر اًمتل مجٕم٧م ذم ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر واعمراضمع ُم٤م يكموم



، أمحد سمـ حيٞمك سمـ أمحد ًمٚمْمٌل شبغقة ادؾتؿس دم تاريخ رجال أهل األكدلس» -

ذم  اًمٙمت٤مب ُمـ ضمزء واطمد، وهق إيمامل عم٤م يمتٌف احلٛمٞمدي: (هـ599ت )قمٛمػمة 

ويم٤مٟم٧م . وىمد ىم٤مم اًمْمٌل سمؽمشمٞم٥م ُمٕمجٛمف قمغم طمروف اعمٕمجؿ. يمت٤مسمف اجلذوة

هذا اعمّمدر قمٜمد احلدي٨م قمـ ُمٚمقك اًمٓمقائػ، يمام يم٤من ًمف وم٤مئدة ذم شمراضمؿ  ةوم٤مدإ

 .اًمرضم٤مل ُمـ ؿمخّمٞم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م

، أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ  ٓسمـ قمذارى شالبقان ادغرب دم أخبار األكدلس وادغرب» -

يٕمتؼم هذا اعمّمدر ُمـ أهؿ ُمّم٤مدر شم٤مريخ إٟمدًمس واعمٖمرب : حمٛمد اعمرايمٌم

اًمٌٞم٤من يتٙمقن و، ه قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وقمًٙمري٦م واومرة قمـ اًمٌٚمديـإلطمتقائ

ُمـ أرسمٕم٦م أضمزاء، اؾمتٗمٞمد ُمـ اًمثالصم٦م إضمزاء إظمػمة ُمٜمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م ضمؾ اعمٖمرب 

 .اًمٗم٤مئدة ذم اعمقاوٞمع اًمتل شمتٕمٚمؼ سمت٤مريخ ُمٚمقك اًمٓمقائػ، واعمراسمٓملم، واعمقطمديـ

ت )ن حمٛمد احليُمل ًمرمحـ بقمٌدا ،ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ ظمٚمدون شتاريخ ابن خؾدون» -

قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن هذا اعمّمٜمػ يمت٥م قمـ اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم، إٓ : (هـ808

ذم قمدة ُم٤ٌمطم٨م  ٟمفاؾمت٘مل م. أن ًمف ومْمؾ ذم إسمراز قمدة ضمقاٟم٥م شم٤مرخيٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس

سم٤مًمٕمالىم٦م سملم سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر، وهن٤مي٦م ُمدن اًمٕمدوة اشمّمؾ ُم٤م  ظم٤مص٦م

 . إٟمدًمًٞم٦م

ُمـ : ، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٛمر اًم٘مرـمٌلٓسمـ اًم٘مقـمٞم٦م شستاريخ افتتاح األكدل» -

ٓسمد ًمٙمؾ سم٤مطم٨م ذم سمداي٦م شم٤مريخ ، أهؿ ُمّم٤مدر شم٤مريخ صدر اإلؾمالم سم٤مٕٟمدًمس

م هذا اعمّمدر اؾمفوهلذا يم٤من  ا. اإلؾمالم سم٤مٕٟمدًمس ُمـ اؾمت٘مّم٤مء اعمٕمٚمقُم٤مت ُمٜمف

قمٜمد شمٓمرق اًمٌح٨م ًمألطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ظمالل ومؽمة اًمٗمتح اإلؾمالُمل، وقمٍم 

 .، وقمٍم اإلُم٤مرةاًمقٓة

أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع  وذمت) ، حمٛمد سمـ قمٌداهللًمٚمحٛمػمي شالروض ادعطار» -

، ُمـ أسمرز ُمّمٜمٗم٤مت اًمتٕمريػ سم٤مًمٌٚمدان وإىمٓم٤مر وإُم٤ميمـ إٟمدًمًٞم٦م: (اهلجري 

يم٤من ًمف  هإٓ أن وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمف يمت٤مب قمٛمد ُمّمٜمٗمف ًمإلجي٤مز ذم ذيمر اعمٕمٚمقُم٤مت 



ة ًمٚمٛمدن إمم وصػ أطمداث اًمٗمتح اإلؾمالُمل، دم٤موزت اًمؽماضمؿ اجلٖمراذم وم٤مئدة

 .وومقائد مج٦م أصمرت اًم٤ٌمب احلْم٤مري سمٛمٕمٚمقُم٤مت ُمٝمٛم٦م ودىمٞم٘م٦م

ُمـ أهؿ ُمّم٤مدر : (هـ708ت )، أمحد سمـ إسمراهٞمؿٓسمـ اًمزسمػم شصؾة الصؾة» -

مجع هذا اعمّمدر ذم مخ٦ًم أضمزاء، وىمد . واحلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م هب٤م، رضم٤مل إٟمدًمس

وهلذا يم٤من . ت أٟمدًمًٞم٦م وهمػم أٟمدًمًٞم٦ميم٤مٟم٧م مجٞمٕمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ شمراضمؿ ًمِمخّمٞم٤م

 .آقمتامد قمٚمٞمف ذم شمراضمؿ قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

اًمث٤مين قمنم  -اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري )آؿمٌٞمكم  ٕيب اخلػم شعؿدة الطبقب» -

يم٤من عمّمٜمٗم٤مت اًمٗمالطم٦م واًمزراقم٦م سم٤مٕٟمدًمس قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م ُمـ ىمٌؾ قمٚمامء : (اعمٞمالدي

يكم عمّمٜمٗمف هذا ُمٙم٤مٟم٤ًم وٛمـ شمٚمؽ وىمد أوضمد أيب اخلػم آؿم٥م، إٟمدًمس

 اعمّمٜمٗم٤مت؛ عم٤م اُمت٤مز سمف ُمـ مجع وحتٚمٞمؾ ؿمٛمؾ أهمٚم٥م ٟم٤ٌمشم٤مت إٟمدًمس سمام ومٞمٝم٤م 

ٟم٤ٌمشم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وهلذا يم٤من ًمٚمٌح٨م اقمتامد يمٌػم قمٚمٞمف قمٜمد احلدي٨م قمـ 

 .سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمزراقم٦م

حلٛمقي صٜمػ ا: (هـ626ت )ي٤مىمقت سمـ قمٌداهلل ، حلٛمقيل شمعجم البؾدان» -

قمدًدا وخاًم ُمـ  وىمد مجع سمف، هذا اعمٕمجؿ ُمرشم٤ًٌم قمغم شمرشمٞم٥م احلروف اهلج٤مئٞم٦م

يمام ؾم٤مهؿ ذم إصمراء إطمقال ، يم٤من هل٤م أصمر يمٌػم ذم شمٕمريػ اعمدن وُم٤م حتتقيفاعمدن، 

  .احلْم٤مري٦م قمٛمراٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو اىمتّم٤مدي٦م

: (م1374/ هـ776ت )اًمًٚمامين ًم٤ًمن اًمديـ  سمـ اخلٓمٞم٥ماُم١مًمٗم٤مت اعم١مرخ  -

وىمد رسم٦م ُمّمٜمٗم٤مشمف قمـ ؾمتلم ، از اسمـ اخلٓمٞم٥م سمٙمقٟمف ُم١مرخ ُمِم٤مرك سم٤مٕطمداثاُم٧م

ث قمغم أهمٚم٥م ُم١مًمٗم٤مت اقمتٛمد اًمٌحوهلذا . وُمٗم٘مقد، وخمٓمقط، ُمّمٜمٗم٤ًم سملم ُمٓمٌقع

وي٠ميت ذم . اًمتل ٓ همٜمك ًم٤ٌمطم٨م ذم شم٤مريخ إٟمدًمس وطمْم٤مرشمف قمٜمٝم٤ماسمـ اخلٓمٞم٥م، 

، شـ٤مل إقمالمأقمؿ»، وشاإلطمـ٤مـم٦م ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م»: ُم٘مدُم٦م شمٚمؽ اعم١مًمٗم٤مت

 .وهمػمه٤مش ٟمٗم٤مو٦م اجلراب»و



: أُم٤م اعمراضمع اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٌح٨م وم٠ممهٝم٤م

سمذل يم٤مشم٥م اعمقؾمققم٦م ضمٝمدًا ممٞمزًا ذم مل  .ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس: طمًلم ُم١مٟمس -

. ؿمٛمؾ هذه اعمقؾمققم٦م اًمتل اطمتقت إطمقال اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلْم٤مري٦م ًمألٟمدًمس

  .  ًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلْم٤مري٦م هلذا اًمٌح٨مومٙم٤من هل٤م أصمر قمٜمد اًمٙمت٤مسم٦م ذم يمال إطمقال ا

يٕمد اًمًجؾ : شىمرون ُمـ اًمت٘مٚم٤ٌمت واًمٕمٓم٤مءات»اًمًجؾ اًمٕمٚمٛمل ًمٜمدوة إٟمدًمس  -

اًمٕمٚمٛمل ًمٜمدوة إٟمدًمس ُمـ أسمرز اعمّمٜمٗم٤مت اًمتل اطمتقت ذم ـمٞم٤مهت٤م قمدد ُمـ 

وُمـ أسمرز شمٚمؽ اعم٘م٤مٓت . اعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمختّم٦م سمت٤مريخ وطمْم٤مرة إٟمدًمس

اخلّمقصٞم٦م إٟمدًمًٞم٦م : قم٤ٌمدة قمٌداًمرمحـ يمحٞمٚم٦م ): طم٨ماًمتل اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اًم٥م

ُم٤ًممه٦م ري٤موٞمل إٟمدًمس ذم احلٞم٤مة : محٞمدة قمٛمر ه٤مدذم. وأصقهل٤م اجلٖمراومٞم٦م

اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن سم٤مًمٖمرب : إسمراهٞمؿ أمحد اًمقاذم. اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٢مومري٘مٞم٦م

 .(اًمؽماث إٟمدًمز وُم٠ًمًم٦م اًمقطمدة : طمًـ قمٌداًمٙمريؿ اًمقرايمكم. اإلؾمالُمل

واحلٞم٤مة ، اخلالوم٦م ذم إٟمدًمساحلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم : اًمٌنميقمٌداهلل  سمـؾمٕمد  -

سمذل اًمٙم٤مشم٥م ضمٝمدًا ُمِمٙمقرًا ذم  .ذم إٟمدًمس ُمٚمقك اًمٓمقائػاًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم 

إسمراز صقرة احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس ظمالل قمٍمي اخلالوم٦م وُمٚمقك اًمٓمقائػ 

ويٕمتؼم . ووصػ شمٚمؽ اًمٕمّمقر سمٕمّمقر اًمٍماع اًمًٞم٤مد، رهمؿ ٟمدرة اعمٕمٚمقُم٦م

 .  هذيـ اعمرضمٕملم ُمـ أوائؾ ُم٤م يمت٥م قمـ احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم إٟمدًمس

س سم٤مًم٤ٌمس - يمت٤مب سم٤مٕؾم٤ٌمٟمٞم٦م شمرمجف  .اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: ًمٞمقسمقًمدو شمقرِّ

وىمد متٙمـ سمف اًمٙم٤مشم٥م ُمـ اًمقصقل ًمٌٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ ُمـ ، إًمٞمق دورو دي ٓسمٜمٞم٤م

يٕمٞمٜمف ، ء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾوصػ قمدد ُمـ ُمدن إٟمدًمس ىمٌؾ اإلؾمالم وسمٕمده سمٌم

  .  ذم ذًمؽ يمقٟمف ُمـ أسمٜم٤مء أؾم٤ٌمٟمٞم٤م

: يمام اقمتٛمد اًمٌح٨م قمغم قمدة ُم٘م٤مٓت ُمـ أسمرزه٤م

ضمٌؾ ـم٤مرق ضمٌؾ اًمٗمتح ُمٕم٘مؾ إؾمالُمل قمؼم اًم٘مرون : أُملم شمقومٞمؼ اًمٓمٞمٌل -



. اًمقؾمٓمك

 .ضمٌؾ ـم٤مرق ذم اًمت٤مريخ: اًمدارة -

 .ُمدن اًميب قمغم اًمٜم٘مقد اإلؾمالُمٞم٦م: حمٛمد سم٤مىمر احلًٞمٜمل -

 .ُمدن إؾمالُمٞم٦م اجلزيرة اخلياء صمٖمر إٟمدًمس اًم٤ٌمؾمؿ :حمٛمد اًم٘م٤ميض -

وقمٜمد احلدي٨م قمـ اعمّم٤مدر واعمراضمع ٓ يٛمٙمـ أن يٓمقي اًمٌح٨م صٗمح٤مشمف إٓ سمٕمد 

 Algeciras Andalusi: Catalogo de La Exposicionاإلؿم٤مرة ًمٙمت٤مب 

وهق قم٤ٌمرة قمـ يمت٤مًمقج سم٤مًمٚمٖم٦م إؾم٤ٌمٟمٞم٦م اطمتقى يم٤موم٦م ُم٘متٜمٞم٤مت ُمتحػ اجلزيرة 

 .ومٙم٤من ًمف أصمر يمٌػم قمغم اجل٤مٟم٥م احلْم٤مري، وظم٤مص٦م آىمتّم٤مدي ُمٜمفاخلياء، 

 ٱٱٱ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

 

 

متهيد 
العدوة األكدلسقة قبقل عن مؾوك الطوائف 

 

: املبحث األول

 :املبحث الثاني

 

 

 

. وفًوم العدوة األندلشية وجغزافيتًا

التاريخ الشياسي لمعدوة األندلشية 

وو بداية الفتح إىل نًاية اخلالفة 

. األووية

 

 



املبحح األوه 
 وفّوً الُعِدَوة األٌدلضية وجػزافيتّا

 وفّوً العدوة األٌدلضية لػوّيا وتارخيّيا :
سمْمؿ اًمٕملم ويمن  اًمُٕمُدوة سمْمؿ اًمٕملم واًمدال، وسم٤مًمُٕمِدوة: شُمٚمٗمظ اًمُٕمْدَوُة قمغم ًمٗمٔملم

اًمدال
(1

ى ومالن قمـ إُمر أي ظماّلُه واٟمٍمف قمٜمف، : واًمٕمدوة ذم اًمٚمٖم٦م شمرضمع عمّمدر .( قَمدَّ

ى اًمرضمُؾ أو اًمٌمء إمم اًمِم٤مـمل أظمر . يمام شم٠ميت سمٛمٕمٜمك دم٤موَز اًمٌمَء إمم همػمه وي٘م٤مل قمدَّ

وهل ذم اًمٚمٖم٦م ضم٤مٟم٥م اًمقادي. ًمٚمٜمٝمر
(2

). 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڄ  ﴿ :ويمٚمٛم٦م اًمٕمدوة وردت ذم ىمقًمف قمز وضمؾ

﴾ چ  چ   چ  ڇڇ
(3

ٌِّٞمٜم٤م  ،( يمام وردت ذم ىمقل أومْمؾ اخلٚمؼ واعمرؾمٚملم ٟم

ش...لـو كاكت لك إبـل ففبطت وادًيا له عدوتان»: ذم طمـدي٨م اًمٓم٤مقمقن ^حمٛمد 
(4

). 

ڃ  ﴿ ٟمزل اعمًٚمٛمقن "ُمٕمريم٦م سمدر"إٟمف ذم يقم اًمٗمرىم٤من : وشمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق

                                                 

، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 1يمت٤مب اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمـزيؾ، ج: اًمٙمٚمٌل حمٛمد سمـ أمحد ضمزي    (1)

ىمٞمؼ ـم٤مهر أمحد اًمزاوي ، شمح3اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، ج: اسمـ إصمػم اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري. 66ص

.  194وحمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، دار اًم٤ٌمز، ص

إصٗمٝم٤مين أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم . 66، ص1يمت٤مب اًمتًٝمٞمؾ، ج: اًمٙمٚمٌل. 194اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: اسمـ إصمػم    (2)

ان، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ًمٌـ: سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م

، دار إطمٞمـ٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمٞمـروت، ًمٌـٜم٤من، 2اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ج: إسمراهٞمؿ أٟمٞمس وآظمرون. 327ص

. 589ص

 .42: ؾمقرة إٟمٗم٤مل، آي٦م    (3)

احلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ُمـ يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم . 194، ص3اًمٜمٝم٤مي٦م، ج: اسمـ إصمػم    (4)

ومتح اًم٤ٌمري سمنمح : اًمٕمً٘مالين أمحد سمـ قمكم. ظمروج قمٛمر إمم اًمِم٤مم اًمٓم٤مقمقن ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمّم٦م

، اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م، 3، حت٘مٞمؼ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، ط1صحٞمح اإلُم٤مم أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ج

.  189م، ص1986/ هـ1407اًم٘م٤مهرة، 



ن يثربأي قمدوة اًمقادي اًم٘مـري٦ٌم م﴾  ڃ
(1

أي  ﴾چ  چ  ﴿ وٟمـزل اعمنميمقن ،(

سمٕمدوة اًمـقادي اًمٌٕمٞمدة قمـ يثرب
 

إمم ٟم٤مطمٞم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م
(2

وذم احلـدي٨م اًمنميػ وردت . (

سمٛمٕمٜمك ضمـ٤مٟم٥م اًمـقادي أيًْم٤م
(3

).  

أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمٗمٝمقم اًمت٤مرخيل ًمٚمٕمدوة وم٘مد ؿم٤مع اؾمتخداُُمف ذم شم٤مريخ إٟمدًمس 

واعمٖمرب
(4

أو  (اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م)هم٤مرسم٦م هذه اًمٚمٗمظ طمٞم٨م اؾمتٕمٛمؾ إٟمدًمًٞمقن وامل. (

أو يمٚمٞمٝمام ُمًٕم٤م (اًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م)
(5

وهٜم٤م ىمد أص٤مب يمال اًمٓمروملم إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ  .(

وي١ميمد هذا إُمر وصػ . واعمٖمرب وإٟمدًمس ـمروم٤مهــ  جم٤مًزاــ  ـم٤مرق قمغم أٟمف اًمقادي

دوة اجلٜمقسمٞم٦م أي اعمٖمرسمٞم٦ماًمٕمدوشملم سمٚمٗمظ آظمر هق اًمٕمدوة اًمِمامًمٞم٦م أي إٟمدًمًٞم٦م، واًمع
(6

) 

.  (1اٟمٔمر صقرة )

وىمد شمٙمرر ًمٗمظ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم صقر قمدة، ومٞم٘مّمد 

                                                 

رق يثرب سمـ ىم٤مٟمٞم٦م سمـ ُمٝمالئٞمؾ سمـ إرم ، ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕن أول ُمـ ؾمٙمٜمٝم٤م قمٜمد اًمتػ^ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل : يثرب    (1)

، حت٘مٞمؼ ومريد 5ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي ي٤مىمقت سمـ قمٌداهلل. سمـ قمٌٞمؾ سمـ قمقض سمـ إرم سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح

.  493م، ص1990/ هـ1410، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1قمٌداًمٕمزيز اجلٜمدي، ط

، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، 1، ط2اسمـ يمثػم، جشمٗمًػم : أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم اًم٘مرر    (2)

. 314م، ص1984/ هـ1404ًمٌٜم٤من، 

. 194، ص3اًمٜمٝم٤مي٦م، ج: اسمـ إصمػم    (3)

، حت٘مٞمؼ ضمٕمٗمر اًمٜم٤مسي 2 – 1آؾمت٘مّم٤م ٕظم٤ٌمر دول اعمٖمرب إىمَم، ج: اًمٜم٤مسي أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ ظم٤مًمد    (4)

اعمـرايمٌم أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ . 135م، ص1997 -هـ 1418اًمـدار اًمٌٞمْم٤مء، وحمٛمد اًمٜم٤مسي، دار اًمٙمتـ٤مب، 

، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ ذيٗم٦م، اًمًٗمر اًمث٤مُمـ، 1اًمذيؾ واًمتٙمٛمٚم٦م ًمٙمت٤مب اعمقصقل واًمّمٚم٦م، ج: حمٛمد إٟمّم٤مري

 .213م، ص1984ُمٓمٌققم٤مت أيم٤مديٛمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، 

إٟمدًمس واعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، حت٘مٞمؼ حمٛمد إسمراهٞمؿ اًمٙمت٤مين  اًمٌٞم٤من اعمٖمرب ذم أظم٤ٌمر: اعمرايمٌم اسمـ قمذاري    (5)

هـ  1406، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، 1وحمٛمد سمـ شم٤موي٧م وحمٛمد زٟمٞمؼم وقمٌد اًم٘م٤مدر زُم٤مُم٦م، ط

. 502م، ص1985 /

اًمٕمرب واًمؼمسمر وُمـ شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون اعمًٛمك ديقان اعمٌتدأ واخلؼم ذم شم٤مريخ : اسمـ ظمٚمدون قمٌداًمرمحـ    (6)

، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 1، حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ؿمح٤مدة، ط6قم٤مسهؿ ُمـ ذوي اًمِم٠من إيمؼم، ج

. 149م، ص1981/ هـ1401سمػموت، 



سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمٓمرف اجلٜمقيب ُمـ إٟمدًمس
(1

، وشم٤مرة ُي٘مّمد سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م (

إٟمدًمس قم٤مُم٦م
(2

ٟمقيب ًمألٟمدًمس، ، وإصح أن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م  هل اًمٓمرف اًم٤ًمطمكم اًم٩م(

وهذا سمٜم٤مًء قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٗمٔمل ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمذي ُي٘مّمد سمف ـمرف اًمقادي ٓ اعمٜمٓم٘م٦م اًمت٤مًمٞم٦م ًمف
(3

). 

ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء : وهبذا وم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شمتٙمقن ُمـ صمالث ُمـدن هل

(Algeciras) وُمديٜم٦م ـمريػ ،(Tarifa) وُمديٜم٦م ضمٌـؾ ـم٤مرق ،(Gibraltar )(  اٟمٔمر

 .(2صقرة 

ُمديٜم٦م ُمـ هذه اعمدن اًمثالث ُمقىمػ ُمع اؾمٛمٝم٤م، ومٛمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء سمٗمتح وًمٙمؾ 

اجلٞمؿ ويمن اًمزاي اعمٕمجٛم٦م وؾمٙمقن اعمثٜم٤مة ُمـ حت٧م وراء ُمٝمٛمٚم٦م وه٤مء، وظمياء ُم١مٟم٨م 

أظمي
(4

(Julia Ioza)، يم٤مٟم٧م شمٕمرف ذم اًمٕمٍم اًمروُم٤مين سمـ (
(5

، يمام قُمروم٧م ذم اًمٕمٍم (

ي٦م ـم٤مرق سمـ زي٤مداإلؾمالُمل سمجزيرة أم طمٙمٞمؿ ٟم٦ًٌم إمم ضم٤مر
(6

اًمذي ظمٚمٗمٝم٤م هب٤م ومٜم٧ًٌُم  (

                                                 

اسمـ اًم٘مقـمٞم٦م أسمق سمٙمر . 240شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ص: اسمـ ظمٚمدون. 138، ص1 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (1)

، ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف ًمٚمٓمٌـ٤مقم٦م 1اومتت٤مح إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ قمٌداهلل أٟمٞمس اًمٓم٤ٌمع، ط شمـ٤مريخ: اًم٘مرـمٌل حمٛمد سمـ قمٛمر

.   77م، ص1994 -هـ 1415واًمٜمنم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

.  54 – 53، ص3 – 1، ج262، ص2 -1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (2)

س اًمديـ أيب قمٌداهلل اٟمٔمر ؿمؿ. جي٥م ُمالطمٔم٦م أن هٜم٤مًمؽ ُمٜمٓم٘م٦م سم٤معمٖمرب وحتديًدا سمٗم٤مس شمٕمرف سمٕمدوة إٟمدًمس    (3)

ٟمخ٦ٌم اًمدهر ذم قمج٤مئ٥م اًمؼم واًمٌحر، ُمٙمت٦ٌم : حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م إٟمّم٤مري اًمّمقذم اًمدُمِم٘مل ؿمٞمخ اًمرسمقة

 .236اعمثٜمك، سمٖمداد، ص

شم٘مقيؿ اًمٌٚمدان، اقمتٜمك سمتّمحٞمحف وـمٌٕمف ريٜمقد ُمـدرس : أسمق اًمٗمداء قمامد اًمديـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد ص٤مطم٥م مح٤مة    (4)

.  172م، ص1840يمقيملم ديًالن، دار اًمٓمٌـ٤مقم٦م اًمًـٚمٓم٤مٟمٞم٦م، سم٤مريس،  اًمٕمرسمٞم٦م واًم٤ٌمرون ُم٤مك

ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م،  سمحقث ذم شم٤مريخ وطمْم٤مرة إٟمدًمس ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل،: يمامل اًمًٞمد أسمق ُمّمٓمٗمك    (5)

. 117م، ص1993، ةاإلؾمٙمٜمدري

اًمٚمٞمثل سم٤مًمقٓء، وم٤مشمح إٟمدًمس، ـم٤مرق سمـ قمٛمرو، وي٘م٤مل ـم٤مرق سمـ زي٤مد : (هـ 102 – 50ٟمحق ): ـم٤مرق سمـ زي٤مد    (6)

اٟمٔمر اًمْمٌل أمحد سمـ حيٞمك سمـ أمحد . أصٚمف ُمـ اًمؼمسمر، أؾمٚمؿ قمغم يد ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم، ومٙم٤من ُمـ أؿمد رضم٤مًمف

، دار اًمٙمت٥م 1سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس ذم شم٤مريخ رضمـ٤مل أهؾ إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ روطمٞم٦م قمٌداًمرمحـ اًمًقيٗمل، ط: قمٛمػمة

، دار اًمٕمٚمؿ 8، ط3إقمالم، ُم٩م : ظمػم اًمديـ اًمزريمكم. 284م، ص1997/ هـ1417اًمٕمٚمـٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

 .  217م، ص1989 (يقًمٞمق)ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، متقز 



إًمٞمٝم٤م
(1

، وًمٙمٜمٝم٤م مل حتتٗمظ إٓ سم٤مؾمٛمٝم٤م اًمذي اؿمتٝمرت سمف اجلزيرة اخلياء، وهٜم٤م جي٥م أن (

ُيالطمظ أهن٤م ًمٞم٧ًم سمجزيرة وإٟمام ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٟم٦ًٌم ًمٚمجزيرة اًمتل شم٘مع أُم٤مُمٝم٤م
(2

أُم٤م ُمديٜم٦م . (

اًمتحتٞم٦م ووم٤مء ذم أظمر ـمريػ سمٗمتح اًمٓم٤مء ويمن اًمراء اعمٝمٛمٚمتلم وؾمـٙمقن اعمثٜم٤مة
(3

) ،

وهل يم٤مجلزيرة اخلياء ذم هذه اًمٜم٦ًٌم طمٞم٨م شمٜم٥ًم إمم . وشمٕمرف أيًْم٤م سمجزيرة ـمريػ

اجلزيرة اًمتل شم٘مع أُم٤مُمٝم٤م
(4

ــ  (
وم٤مؾمٛمٝم٤م قمـريب ظم٤مًمـص طمٞم٨م شمٜم٥ًم إمم اًم٘م٤مئد ـمريػ سمـ 

ُم٤مًمؽ اًمذي ٟمزل هب٤م ذم أول اًمٗمتح اإلؾمالُمل ًمألٟمدًمس
(5

وىمد يم٤من اؾمٛمٝم٤م ٓس سم٤مًمقُم٤مس  ،(

(Las Palomas)سم٤مًمقُم٤مس 
(6

"ـمرادويمتف"، يمام يم٤مٟم٧م شُمٕمرف ذم قمٝمد اًمقٟمـدال سمـ (
(7

) .

                                                 

صٗم٦م ضمزيرة إٟمدًمس ُمٜمتخ٦ٌم ُمـ يمت٤مب اًمروض اعمٕمٓم٤مر ذم ظمؼم إىمٓم٤مر، ٟمنم : احلٛمػمي حمٛمد سمـ قمٌداهلل    (1)

. 73م، ص1988/ هـ1408، دار اجلٞمؾ، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 2وشمّمحٞمح ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل، ط

ىمٓمٕم٦م ُمـ ٟمص أٟمدًمز، حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد طمًـ اجل٤ٌمزم، دار اًمٌِمـػم، قمامن،  –إٟمدًمس وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ سمالد : جمٝمقل    (2)

احلٚمؾ اًمًٜمدؾمٞم٦م ذم ؿم٠من وهران واجلزيرة إٟمدًمًٞم٦م، حت٘مٞمؼ : اعمٕمًٙمري حمٛمد سمـ اًمٜم٤مس. 66م، ص2004

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م ُمـ : اعم٘مري ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد. 293، دار صٜملم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ص1ؾمٚمٞمٛم٦م سمٜمٕمٛمر، ط

. 160م، ص1988/هـ1408، حت٘مٞمؼ إطم٤ًمن قم٤ٌمس، دار ص٤مدر، سمػموت، 1همّمـ إٟمدًمس اًمرـمٞم٥م، ج

.    243ٟمخ٦ٌم اًمدهر، ص: إٟمّم٤مري

، ذح وشمٕمٚمٞمؼ حمٛمد طمًلم ؿمٛمس اًمديـ، 5صٌح إقمِمك ذم صٜم٤مقم٦م اإلٟمِم٤مء، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي أمحد سمـ قمكم    (3)

.  218ار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، صد

ُمٜم٘مح٦م، دار  2، حت٘مٞمؼ ؿمقىمل وٞمػ، ط1اعمٖمرب ذم طمغم اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد    (4)

 . 160، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 319م، ص1964اعمٕمـ٤مرف، اًم٘م٤مهرة، ُمّمـر، 

رطمٚم٦م اًمقزير ذم : اًمٖم٤ًمين حمٛمد إٟمدًمز. 293احلٚمؾ، ص: اعمٕمًٙمري. 127اعمٕمٓم٤مر، ص اًمروض: احلٛمػمي    (5)

، دار اًمًقيدي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، أسمق فمٌل، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م 1اومتٙم٤مك إؾمػم، شم٘مديؿ ٟمقري اجلراح، ط

.   35 – 34م، ص2002اعمتحدة، 

، اعمٙمت٦ٌم 3ضمٌؾ ـم٤مرق واًمٕمرب، ط: روم٤مقملقمٌداًمٕمزيز ال. 10شم٤مريخ اومتت٤مح إٟمدًمس، ص: اسمـ اًم٘مقـمٞم٦م    (6)

شمٓمقر اجلٞمش اًمٕمريب ذم : ؾمحر قمٌداعمجٞمد ُمٜم٤مور اعمج٤مزم. 15م، ص1973/ هـ1393اًمّمٖمػمة، اًمري٤مض، 

.  36م، ص1996/ هـ1417، قمامن، إردن، 1إٟمدًمس، ط

ُٓمل، اًم٘م٤مهرة، ، دار اًمٙمتـ٤مب اإلس1احلٚمؾ اًمًٜمدؾمٞم٦م ذم إظم٤ٌمر وأصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ج: ؿمٙمٞم٥م أرؾمالن    (7)

. 36ص



وأُم٤م ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق اًمتل شمٕمددت ُمًٛمٞم٤مهت٤م ىمٌؾ اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل وأصمٜم٤مءه، وم٘مٌؾ 

دظمقل اعمًٚمٛملم يم٤من جلٌؾ ـم٤مرق قمدة أؾمامء همػم أن آؾمؿ إسمرز ُمٜمٝم٤م هق آؾمؿ اًمٗمٞمٜمٞم٘مل 

(Mons Calpe) ــ  طمٞم٨م يم٤من يٕمٚمق هذا اجلٌؾ ُمٖم٤مرة يمٌػمة وي٘مّمد سمف اجلٌؾ اعمجقف

، وىمد قمروم٧م ذم فمؾ احلٙمؿ إؾم٤ٌمين "اًم٘مديس ضمقرج"شمٕمرف هذه اعمٖم٤مرة اًمٞمقم سمٛمٖم٤مرة 

"اًم٘مديس ُمٞمخ٤مئٞمؾ"سمٛمٖم٤مرة 
(1

أُم٤م ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل وم٘مد ايمت٥ًم ضمٌؾ ـم٤مرق اؾمٛمف . (

ؾم٥م هذا ُمٜمذ ٟمزول ضمٞمش اًم٘م٤مئد ـم٤مرق سمـ زي٤مد سمف ذم أول اًمٗمتـح اإلؾمالُمل طمٞم٨م نُ 

إًمٞمف
(2

آؾمؿ اًمذي ــ  ، وفمؾ يمذًمؽ رهمؿ ورود أؾمامء أظمرى ًمف يم٤مًمّمخرة، وضمٌؾ اًمٗمتح(

أـمٚم٘مف قمٚمٞمف اخلٚمٞمٗم٦م اعمقطمدي قمٌد اعم١مُمـ سمـ قمكم
(3

ًٓ ذم اعمّم٤مدر ( ، وأصٌح اؾماًم ُمتداو

اًمٕمرسمٞم٦م
(4

ًمٙمـ هقم٤من ُم٤م قم٤مد يذيمر سم٤مؾمٛمف إول ويم٠مٟمف مل يًؿَّ سمٖمػمه، وٓزال يمام هق  ،(

وُمٕمٜم٤مه ضمٌؾ ـم٤مرق (Gibraltar)هذا طمٞم٨م ُيًٛمك  قمٚمٞمف إمم يقُمٜم٤م
(5

) .

وىمد ؿمٙمؾ اؾمؿ ضمٌؾ ـم٤مرق ٟمقاة ٓؾمؿ ضمديد ًمٚمٛمْمٞمؼ اعمج٤مور ًمف اًمذي يم٤من يٕمرف 

                                                 

شم٤مريخ إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ أمحد خمت٤مر اًمٕم٤ٌمدي، صحٞمٗم٦م ُمٕمٝمد : اًمتقزري اسمـ اًمٙمردسمقس أسمق ُمروان قمٌد اعمٚمؽ    (1)

: قمٌداًمٕمزيز اًمروم٤مقمل. 46م، ُمدريد، أؾمـ٤ٌمٟمٞم٤م، ص1966 –م 1965، 13اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمدريد، ُم٩م 

ُمـ قمروسمتف همػم اؾمٛمف، اًمت٤مريخ اًمٕمريب، اًمـٕمدد اخل٤مُمس ضمٌؾ ـم٤مرق مل يٌؼ : حمٛمد اًم٘م٤ميض. 8ضمٌؾ ـم٤مرق، ص

عمح٦م شم٤مرخيٞم٦م قمـ سمالد إٟمدًمـس، جمٚم٦م : ُمّمٓمٗمك ضم٤مهلم. 68م، ص2003 -هـ 1424واًمٕمنمون، ؿمت٤مء 

.   203هـ، ص 1409رُمْم٤من  –ؿمٕم٤ٌمن  –اًمدارة، اًمٕمدد اًمراسمع، رضم٥م 

ل آطمتالم ُمـ ُمٚمقك اإلؾمالم، حت٘مٞمؼ ًمٞمٗمل يمت٤مب أقمامل إقمالم ذم ُمـ سمقيع ىم٥م: اسمـ اخلٓمٞم٥م ًم٤ًمن اًمديـ    (2)

 159، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 6م، ص2006/ هـ1426سمروومٜمًـ٤مل، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهـرة، 

– 160 .

هق قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم سمـ قمٚمقي اًمٙمقُمل، ُمـ ُمقاًمٞمد وٞمٕم٦م سمت٤مضمرا ُمـ سمـالد شمٚمٛم٤ًمن ؾمٜم٦م : قمٌد اعم١مُمـ سمـ قمكم    (3)

اعمٕمج٥م ذم شمٚمخٞمص أظم٤ٌمر اعمٖمـرب، حت٘مٞمؼ حمٛمد زيٜمٝمؿ حمٛمد قمزب، دار : د سمـ قمكم اعمرايمٌمقمٌداًمقاح. هـ487

 .169م، ص1994/ هـ1414اًمٗمرضم٤مين ًمٚمـٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، 

، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وآظمرون، ُم١مؾم٦ًم 20ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد    (4)

. 8ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: سمداًمٕمزيز اًمروم٤مقملع. 372اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ص

. 203عمحـ٦م شمـ٤مرخيٞم٦م، ص: ضم٤مهلم.8ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: قمٌداًمٕمزيز اًمروم٤مقمل.75اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (5)



سمٛمٕمؼمة هرىمؾ طمٞم٨م حتقل اؾمٛمف إمم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، ومل ي٘متٍم قمغم ذًمؽ سمؾ متًؽ 

سمٛمًامه يمح٤مل ُمـ ؾمٛمل قمٚمٞمف رهمؿ شمًٛمٞمتف ُمـ ىمٌؾ اًمٕمرب سم٤معمج٤مز واًمزىم٤مق
(1

ذا وه. (

، ًمٙمٜمف "قمدوة إٟمدًمس، وقمدوة اعمٖمرب": اعمْمٞمؼ هق اًمٗم٤مصؾ اًمقطمٞمد سملم اًمٕمدوشملم

وم٤مصؾ وٕمٞمػ ٓ ُيٕمتُد سمف ًم٘مرب اعم٤ًموم٦م
(2

وئمٝمر ُمدى ىمرب هذه اعم٤ًموم٦م ُمـ ظمالل  ،(

وصٗمف ومٞم٘مقل ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم
(3

قمٜمف ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ (
(4

أٟمف ًمٞمس سمٌحر »: (

شوراءه وإٟمام هق ظمٚمٞم٩م يتٌلم ًمٚمٜم٤مفمر ُم٤م
(5

ًمذي يٜمٔمر ُمـ أطمد ـمرذم اًمٕمدوشملم يمام يذيمر أن ا ،(

ٟمف يًتٓمٞمع رؤي٦م اًمٕمٛمران ذم اًمٓمـرف أظمر، سمؾ يًتٓمٞمع رؤي٦م سمٞمـ٤مض أاًمٕمدوشملم ف

اًمثٞم٤مب
(6

: وهذا يمٚمف يت٠ميمد قمٜمد ُمٕمروم٦م اعم٤ًموم٦م سملم اًمٕمدوشملم. (4ــ  3اٟمٔمر صقرة ) (

سملم ُمديٜم٦م ـمريػ  طمٞم٨م شمٌٚمغ ذم أدٟمك ُمًتقى هل٤م اصمٜمل قمنم ُمٞماًل  "إٟمدًمًٞم٦م واعمٖمرسمٞم٦م"

                                                 

عمح٦م شم٤مرخيٞم٦م، : ضم٤مهلم. 129، ص6ج: شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون: اسمـ ظمٚمدون. 83اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

. 9ل ـم٤مرق، صضم٥م: قمٌداًمٕمزيز اًمروم٤مقمل. 204  -203ص

ث اًمتل حتدث ذم اًمٓمرف أظمر ؾمٞمٔمٝمر ُمٕمٜم٤م ذم اجل٤مٟم٥م اًمًٞم٤مد واحلْم٤مري ُمدى شم٠مصمر يمال اًمٕمدوشملم سم٤مٕطمدا    (2)

ي١ميمد ىمقة آشمّم٤مل سملم اًمٕمدوشملم، وأن اعمْمٞمؼ اعمذيمقر يم٤من قم٤مُمؾ شمقاصؾ وشم٘م٤مرب ٓ قم٤مُمؾ اٟمٗمّم٤مل سمم٤م 

.    وشمٜم٤مومر

ويم٤من أُمػم إومري٘مٞم٦م واعمٖمرب وًمٞمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م شمًع . ومتح إٟمدًمس أسمق قمٌداًمرمحـ، ص٤مطم٥م: ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم    (3)

اٟمٔمر . وهق ُمـ اًمت٤مسمٕملم، شمقذم ؾمـٜم٦م ؾمٌع وشمًٕملم ًمٚمٝمجرة وىمٞمؾ ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم ًمٚمٝمجرة. وؾمٌٕملم ًمٚمٝمجرة

.   399سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل

زم سمٕمد واًمده ظمالوم٦م اًمدوًم٦م و (هـ96 – 48)اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان إُمقي : اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ    (4)

وطمٙمؿ اًمقًمٞمد شمًع . هـ، ومقضمف اًم٘مقاد ًمٗمتح اًمٌالد، ويم٤من ُمـ رضم٤مًمف ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم86إُمقي٦م سم٤مًمِم٤مم ؾمٜم٦م 

اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ، اقمتٜمك سمف أسمق صٝمٞم٥م : اٟمٔمر اسمـ إصمػم قمكم سمـ حمٛمد اجلزري اًمِمٞم٤ٌمين. ؾمٜملم وصمامٟمٞم٦م أؿمٝمر

 .  121، ص8إقمالم، ُم٩م : اًمزريمكم. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 644ض، صاًمٙمرُمل، سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمـدوًمٞم٦م، اًمري٤م

. 8اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (5)

ٟمّمقص قمـ إٟمدًمس ُمـ يمت٤مب شمرصٞمع إظم٤ٌمر وشمٜمقيع أصم٤مر : اسمـ اًمدٓئل أمحد سمـ قمٛمر سمـ أٟمس اًمٕمذري    (6)

هقاين، ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت واًمًٌت٤من ذم همرائ٥م اًمٌٚمدان واعم٤ًمًمؽ إمم مجٞمع اعمامًمؽ، حت٘مٞمؼ قمٌداًمٕمزيز إ

ذم  احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ: اًمٌنمي سمـ قمٌداهلل ؾمٕمد .118م، ص1965اإلؾمالُمٞم٦م، ُمدريد، 

، م1993/ هـ 1414، 1ط، اًمريــ٤مض، ُمـريمـز اعمـٚمؽ ومٞمّمــؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾمـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م، إٟمـدًمـس
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وىمٍم ُمّمٛمقدة
(1

)  
(2

وذم أىمَم طمـد هل٤م صمامٟمٞم٦م قمِمـر ُمٞماًل سملم اجلزيرة اخلياء وؾمٌتف .(
(3

) 
(4

يمٚمؿ، وسم٠مىمَم ىمدر  14وسم٤معم٘م٤ميٞمس احلديث٦م ىُمدرت اعم٤ًموم٦م سملم اًمٕمدوشملم قمغم أىمؾ ىمدر سمـ  .(

يمٚمؿ 37ىمدر سمـ 
(5

ويرى  ويرد ذم اًم٘مٞم٤مؾم٤مت احلديث٦م سمٕمض آظمتالف ذم حتديد اعم٤ًموم٦م ،(

.  اًم٤ٌمطم٨م أن هذا قم٤مئد إمم اظمتالف ٟم٘م٤مط اًم٘مٞم٤مس

وًم٘مرب هذه اعم٤ًموم٦م قُمدَّ ـمريؼ ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق اًمٓمريؼ إومْمؾ ًمالشمّم٤مل سملم 

طمٞم٨م أهن٤م شمٕمد سمداي٦م ــ  ىم٤مريت أومري٘مٞم٤م وأوروسم٤م، يمام متٞمزت ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هبذه اعمٞمزة

ي٘مٞم٤م ظم٤مص٦م وأهن٤م ُمدن ُمت٘م٤مرسم٦م ومٞمام اًمٓمريؼ إمم أوروسم٤م، وهن٤مي٦م اًمٓمريؼ إورويب إمم أومر

: ؾمت٦م أُمٞم٤مل، وسملم ُمديٜمتل "ضمٌؾ ـم٤مرق واجلزيرة اخلياء": سمٞمٜمٝم٤م، وم٤معم٤ًموم٦م سملم ُمديٜمتل

                                                 

ير سم٤معمٖمرب قمغم ؾم٤مطمؾ ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، سمٞمٜمف وسملم طمّمـ يم٥م: ( Palacio Msamudp)ىمٍم ُمّمٛمقدة     (1)

. 413، 4ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ـمٜمج٦م قمنمون ُمٞماًل 

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، : اعم٘مري. 83 – 59، ص1شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 26سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (2)

، اًم٘م٤مهرة، ةإٟمجٚمق اعمٍمي  إٟمدًمس، ُمٙمت٦ٌماحلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم: قمٌداعمحًـ ـمف رُمْم٤من. 136، ص1ج

.   127م، ص2001

سمٚمدة ُمِمٝمقرة ُمـ ىمقاقمد سمالد اعمٖمرب شم٘م٤مسمؾ ضمزيرة إٟمدًمس ُمـ ـمرف ُمْمٞمؼ : (Ciudad de Ceuta)ؾمٌتف     (3)

 .206، ص3ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ضمٌؾ ـم٤مرق اعمٖمريب

يمت٤مب اجلٖمراومٞم٤م، حت٘مٞمؼ إؾمامقمٞمؾ اًمٕمريب، : اسمـ ؾمٕمٞمد قمكم سمـ ُمقؾمك اعمٖمريب. 83اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (4)

اإلدريز أسمق . 138م، ص1970، ُمٜمِمقرات اعمٙمت٥م اًمتج٤مري ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، 1ط

، قمـ٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، 1يمت٤مب ٟمزه٦م اعمِمت٤مق ذم اظمؽماق أوم٤مق، ط: قمٌداهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل

، 1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 286اعمٕمج٥م، ص: رايمٌمامل. 527، ص2، ج10، ص1م، ج1989/ هـ1409

شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م واجلٖمراومٞملم ذم إٟمـدًمس، : طمًلم ُم١مٟمس. 63، ص1احلٚمؾ اًمًٜمدؾمٞم٦م، ج: ؿمٙمٞم٥م. 145ص

.  485م، ص1986/ هـ1406، اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤مومـ٦م واًمٕمٚمقم، ُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم، 2ط

ُمقؾمققم٦م : طمًلم ُم١مٟمس. 204عمح٦م شم٤مرخيٞم٦م، ص: ضم٤مهلم. 27 – 26ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: قمٌداًمٕمزيز اًمروم٤مقمل    (5)

حمٛمقد ؿمٞم٧م . 11م، ص1996/ هـ1416، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 1، ط1شم٤مريخ إٟمدًمس، ج

إٟمدًمس وُم٤م ضم٤موره٤م، جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل، اجلزء اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م، اعمجٚمد اًمث٤مُمـ واًمثالصمقن، : ظمٓم٤مب

ُمٚمت٘مك احلْم٤مرات، .. ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق: جمٚم٦م اًمٜم٘مؾ واعمقاصالت. 81م، ص1987 /هـ1407سمٖمداد، ؿمقال 

. 33م، ص1998أيمتقسمر  -هـ 1419جمٚم٦م اًمٜم٘مؾ واعمقاصالت، اًمٕمدد إول، اًمًٜم٦م إومم، مج٤مدى أظمرة 



صمامٟمٞم٦م قمنم ُمٞماًل  "اجلزيرة اخلياء وُمديٜم٦م ـمريػ"
(1

).  

وهلذا شمقصػ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وسم٤ٌمب اًمقـمـ وسم٘م٤مقمدة اًمقصؾ 

سملم إٟمدًمس واعمٖمرب
(2

وذًمؽ ٕهن٤م شم٘مع ذم أىمَم ضمٜمقب إٟمدًمس قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ . (

ـم٤مرق ُم٤ٌمذة
(3

، ومٝمل ُمٗمت٤مح إٟمدًمس وسم٤مسمف وىم٤مقمدة اًمقصؾ سملم اًمٕمدوشملم إٟمدًمًٞم٦م (

ودًٓم٦م أمهٞم٦م ُمقىمع ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أيًْم٤م اإلؿم٤مرة إمم اعم٤ًموم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم . واعمٖمرسمٞم٦م

ـرـم٦ٌمقمدد ُمـ ُمدن إٟمدًمس وظم٤مص٦م اًمٙمؼمى ُمٜمٝم٤م يمؼ
(4

وإؿمٌٞمٚمٞم٦م (
(5

وهمػممه٤م (
(6

)    .

                                                 

: ظمٓم٤مب. 540 – 539، ص2، ج10، ص1ج: اإلدريز. 127 – 75اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

.  84إٟمدًمس، ص

ُمٕمٞم٤مر آظمتٞم٤مر ذم ذيمر اعمٕم٤مهد واًمدي٤مر، حت٘مٞمؼ حمٛمد يمامل ؿم٤ٌمٟم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م : اسمـ اخلٓمٞم٥م ًم٤ًمن اًمديـ    (2)

أزه٤مر اًمري٤مض ذم : اعمـ٘مري ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد. 83 – 82م، ص2002 -هـ 1423اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

احلٗمٞمظ ؿمٚمٌل وؾمٕمٞمد أمحد أقمراب وحمٛمد  ، حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م وإسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري وقمٌد4أظم٤ٌمر قمٞم٤مض، ج

 72م، ص1939/ هـ1358سمـ شم٤موي٧م وقمٌد اًمًالم هراس، ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، 

. 203عمح٦م شم٤مرخيٞم٦م، ص: ضم٤مهلم. 73 –

يقؾمػ إول اسمـ : حمٛمد يمامل ؿم٤ٌمٟم٦م. 13اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز    (3)

دراؾم٤مت وسمحقث : أُملم شمقومٞمؼ اًمٓمٞمٌل. 134م، ص1969إمحر ؾمٚمٓم٤من همرٟم٤مـم٦م، ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

.  278م، ص1984شمقٟمس،  -ذم شم٤مريخ اعمٖمرب وإٟمدًمس، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ًمٞمٌٞم٤م 

اًمروض : يرياٟمٔمر احلٛمـ. ىم٤مقمدة إٟمدًمس، وأم ُمدائٜمٝم٤م، وُمًت٘مر ظمالوم٦م إُمقيلم هب٤م: ( Cordova)ىمرـم٦ٌم     (4)

.  153اعمٕمٓمـ٤مر، ص

وهل طمـ٤مضة اًمدوًم٦م . ُمديٜم٦م سم٤مٕٟمدًمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم ىمرـم٦ٌم صمامٟمقن ُمٞماًل، وهل ُمديٜم٦م ىمديٛم٦م: (Sevilla)إؿمٌٞمٚمٞم٦م     (5)

: اٟمٔمر احلٛمػمي. إُمقي٦م ذم إٟمدًمس وشم٘مع قمغم هنر اًمقادي اًمٙمٌػم، ويم٤مٟم٧م ُمـ أقمٔمؿ ُمرايمز احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م

.   18اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص

ُمٕمجؿ : احلٛمقي. 570 – 542، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز. 73اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: احلٛمػمي    (6)

. 299 – 298اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 119شمرصٞمع إظمـ٤ٌمر، ص: اسمـ اًمدٓئل. 158، ص2اًمٌٚمدان، ج

أمحد قم٤ٌمس،  ، حت٘مٞمؼ محزة4ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر ذم مم٤مًمؽ إُمّم٤مر، ج: اًمٕمٛمري ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ ومْمؾ اهلل

ُمقؾمققم٦م : طمًلم ُم١مٟمس. 237م، ص2003 -هـ 1424اعمجٛمع اًمث٘م٤مذم، أسمق فمٌل، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، 

.  332، ص1شم٤مريخ إٟمدًمس، ج



 جػزافية العدوة األٌدلضية :
هن٤م متت٤مز سمتٜمقع قمٜم٤مسه٤م اجلٖمراومٞم٦م، ومٞمؼمز هب٤م إوقمـ ضمٖمراومٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ف

 :قمٜمٍُم اعمرشمٗمٕم٤مت وهق قمغم صقرشملم

 ًٓ اعمرشمٗمٕم٤مت اجلٌٚمٞم٦م ويتٛمثؾ ذم قمدد ُمـ اعمرشمٗمٕم٤مت يمجٌؾ ـم٤مرق، وضمٌؾ اًمثٚم٩م، : أو

، وضمٌؾ ريفوضم٤ٌمل اًمّمقف
(1

). 

اهلْم٤مب واًمتالل وهل فم٤مهرة متتد سمّمقرة واوح٦م سملم اجلـزيرة اخلياء : صم٤مٟمًٞم٤م

وُمديٜم٦م ـمريػ، وي٘مؾ ارشمٗم٤مع هذه اهلْم٤مب ذم هذا اعمٙم٤من يمٚمام ادمٝمٜم٤م إمم ُمديٜم٦م ـمريػ
(2

) .

ُمـ أسمرزه٤م وادي ًمٙم٦م، ووادي هنر : أُم٤م اعمٜمخٗمْم٤مت ومٞمقضمد هب٤م قمدد ُمـ إودي٦م

د ُمـ إودي٦م اًمّمٖمػمة يقضمد أيمثره٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمقاىمٕم٦م سملم اجلزيرة اًمٕمًؾ، سم٤مإلو٤موم٦م ًمٕمد

اخلياء وـمريػ
(3

ُمٜمٝم٤م هنر سمرسم٤مط، : وهٜم٤مك أيًْم٤م سم٤مإلو٤موم٦م ًمألودي٦م قمدد ُمـ إهن٤مر. (

                                                 

يمت٤مب اجلٖمراومٞم٦م، حت٘مٞمؼ حمٛمد طم٤مج ص٤مدق، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، ُمٍم، : اًمزهري أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أسمق سمٙمر    (1)

اعم٤ًمًمؽ  "ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمـس وأوروسم٤م ُمـ يمت٤مب : ري أسمق قمٌٞمد قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٕمزيزاًمٌؽ. 93 – 80 – 79ص

/ هـ1387، دار اإلرؿم٤مد ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، 1حت٘مٞمؼ قمٌداًمرمحـ قمكم احلجل، ط ،"واعمامًمؽ 

 ىمٓمٕم٦م ُمـ يمت٤مب ومرطم٦م إٟمٗمس ٓسمـ هم٤مًم٥م قمـ يمقر إٟمدًمس: اسمـ هم٤مًم٥م حمٛمد سمـ أيقب. 84م، ص1968

، رسمٞمع إول 2، ج1وُمدهن٤م سمٕمد إرسمٕمامئ٦م، حت٘مٞمؼ ًمٓمٗمل قمٌد اًمٌديع، جمٚم٦م ُمٕمٝمد اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، ُم٩م 

إٟمدًمس، شمٕمري٥م إسمراهٞمؿ : يمقٓن. س. ج. 307م، ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، ص1955ٟمقومٛمؼم / هـ 1375

ًمٙمت٤مب اعمٍمي، ، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموت، دار ا1ظمقرؿمٞمد وقمٌد احلٛمٞمد يقٟمس وطمًـ قمثامن، ط

رطمٚم٦م ـم٤مومقر ذم قم٤ممل اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنم اعمٞمالدي، شمرمج٦م طمًـ : سمػمو ـم٤مومقر. 76 – 75م، ص1980اًم٘م٤مهرة، 

شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، : طمًلم ُم١مٟمس. 3م، ص2002 -هـ 1423طمٌٌم، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمقر ؾمٕمٞمد، 

.  113إٟمدًمس، ص: ظمٓم٤مب. 373 – 64ص

/ هـ1417، ُمٙمتٌـ٦م اخل٤مٟمجل، اًم٘مـ٤مهرة، 2صم٤مر إٟمدًمًٞم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ذم أؾم٤ٌمٟمٞم٤م واًمؼمشمٖم٤مل، طأ: حمٛمد قمٌداهلل قمٜم٤من    (2)

. 134يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 278م، ص1997

اإلطم٤مـم٦م : اسمـ اخلٓمٞم٥م ًم٤ًمن اًمديـ. 93يمت٤مب اجلٖمراومٞم٦م، ص: اًمزهري. 193اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (3)

م، 1973/ هـ1393، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة، 2قمٌداهلل قمٜم٤من، ط، حت٘مٞمؼ حمٛمد 1ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م، ُم٩م 

. 134يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 278أصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من. 540ص



وهنر وادي اًمٜم٤ًمء، وهنر وادي اًمٕمًؾ
(1

).   

أُم٤م ؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ومٞمتٛمٞمز هذا اًم٤ًمطمؾ اًمرُمكم
(2

سمٙمثرة شمٕمرضم٤مشمف  (

اشمفوشمِم٘مؼ
(3

وأسمرز وأيمؼم ؿمؼ ذم هذا اًم٤ًمطمؾ، هق اًمِمؼ اًمذي يقضمد قمٚمٞمف ضمٌؾ ـم٤مرق ،(
(4

) 

وهذه اًمتِم٘م٘م٤مت ىمديٛم٦م شمٕمقد إمم اًمٕمّمقر اجلٚمٞمدي٦م، وحتديًدا ذم اًمٕمٍم .  (5اٟمٔمر صقرة )

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أرايض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمٚمتّم٘م٦م سم٠مومري٘مٞم٤م،  (Paleoletic)احلجري اًم٘مديؿ 

زٓزل سمريم٤مٟمٞم٦م أدت إمم هزات ضمٞمقًمقضمٞم٦م، ٟمت٩م قمٜمٝم٤م  صمؿ طمدث اٟمٗمّم٤مل ؾمٌٌف يٕمقد إمم

اٟمٗمّم٤مل إرض، وطمدوث هذه اًمتِم٘م٘م٤مت
(5

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن شمٚمؽ اًمزٓزل اًمؼميم٤مٟمٞم٦م . (

هل اًم٥ًٌم ذم شمٙمقن قمدد ُمـ اجلزر اًمتل شمرسمض أُم٤مم ؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، يم٤مجلزيرة 

يٜم٦م ـمريػاًمتل أُم٤مم ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء، واجلزيرشملم اًمٚمتلم أُم٤مم ُمد
(6

)  .

وؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هذا يِمٙمؾ احلد اجلٜمقيب ًمألٟمدًمس، واحلد اًمِمامزم عمْمٞمؼ 

.  ضمٌؾ ـم٤مرق

وهبذا ئمٝمر ضمٚمًٞم٤م ُمدى شمٜمقع قمٜم٤مس اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اجلٖمراومٞم٦م، وهق ٟمٗمس احل٤مل 

                                                 

، 2ٟمـزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز. 66إٟمدًمس، ص: جمٝمقل. 74 – 73اًمروض اعمـٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

.  539ص

  .286اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (2)

. 30، ص1احلٚمؾ اًمًٜمدؾمٞم٦م، ج: ؿمٙمٞم٥م. 286اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: اعمرايمٌم    (3)

هلذه اًمِم٘مقق أصمر واوح ؾمٞمٔمٝمر سمٛمِمٞمئ٦م اهلل قمٜمد احلدي٨م ذم اجلقاٟم٥م اًمٕمًٙمري٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وحتديًدا     (4)

شمقاضمد دور صٜم٤مقم٦م  شمٚمؽ اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مت٤مل اًمٌحري، يمام ؾمٞمؼمز هذا إصمر ذم إطمقال آىمتّم٤مدي٦م يمدوره٤م ذم

. اًمًٗمـ

اخلّمقصٞم٦م إٟمدًمًٞم٦م وأصقهل٤م اجلٖمراومٞم٦م، اًمًجؾ اًمٕمٚمٛمل ًمٜمدوة إٟمدًمس : قم٤ٌمدة قمٌداًمرمحـ رو٤م يمحٞمٚم٦م    (5)

/  هـ1417، ُمٓمٌققم٤مت ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز اًمٕم٤مُم٦م، اًمري٤مض، 1، ط2ىمرون ُمـ اًمت٘مٚم٤ٌمت واًمٕمٓم٤مءات، ج

.  433م، ص1996

ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، : اإلدريز. 243ٟمخ٦ٌم اًمدهر، ص: إٟمّم٤مري. 188 – 166ًمدان، صشم٘مقيؿ اًم٥م: أسمق اًمٗمداء    (6)

صقر ُمـ طمٞم٤مة : أمحد خمت٤مر اًمٕم٤ٌمدي. 30  -27  -25، ص1احلٚمؾ اًمًٜمدؾمٞم٦م، ج: ؿمٙمٞم٥م. 539، ص2ج

.  57م، ص2000، ة، ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف، اإلؾمٙمٜمدري1س، طاحلرب واجلٝم٤مد ذم إٟمدل



سم٤مًمٜم٦ًٌم عمدهن٤م اًمثالث، ومٛمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق شم٘مع قمغم ؿمٌف ضمزيرة متتد ذم اًمٌحر عم٤ًموم٦م ؾمت٦م 

ُمٞم٤مل، وشمٕمرف سمٓمرف اًمٗمتحأ
(1

، ذم أىمَم ضمٜمقب إٟمدًمس، ويتٛمثؾ اجلٌؾ هب٤م ُمٜمٗمرًدا قمـ (

وهق ضمٌؾ يمٚمز ضمقراد ُمًتدير سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، وهذه آؾمتدارة حم٤مـم٦م . أي ضمٌؾ آظمر

ويالطمظ سمجٌؾ ـم٤مرق شمقاضمد اًمٙمٝمقف . (6اٟمٔمر صقرة )سم٤مًمرُم٤مل ُمـ يم٤موم٦م اجلقاٟم٥م 

وظم٤مص٦م ذم أؾمٗمؾ اجلٌؾ
(2

 ةه اًمٙمٝمقف قم٤مئدة إمم قمقاُمؾ اًمتٕمريهذويرى اًم٤ٌمطم٨م أن  ،(

ُمٞم٤مه اًمٌحر اًم٘مقي ذم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وشمٔمٝمر هذه اًمٔم٤مهرة ذم أؾمٗمؾ اجلٌؾ سمِمٙمؾ واوح ٕصمر 

.  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ةضم٤مٟم٥م اًمتٕمري

م 429م و425وضمٌؾ ـمـ٤مرق هق ضمٌـؾ ؿم٤مُمـخ اظمتـٚمػ ذم حتـديد ارشمٗم٤مقمـف سملم 

م438و
(3

م وذًمؽ ًمقضمقد 425 ، ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اىمرب هذه إرىم٤مم إمم اًمّمح٦م هق(

ىمٞم٤مس ٓرشمٗم٤مع ضمٌؾ ـم٤مرق أيمثر دىم٦م يٜمص قمغم أن ارشمٗم٤مع ضمٌؾ ـمـ٤مرق ُمـ اجلٜمقب ٟمحق 

م366م، وُمـ اًمِمامل ٟمحق 305م، وُمـ اًمقؾمـط ٟمحق 122
(4

وهٜم٤م وم٢من ىمٞم٤مس آرشمٗم٤مع . (

.  م يٙمقن ىمري٥م ًمٚم٘مٞم٤مس ذم ؿمامل هذا اجلٌؾ425قمغم أٟمف 

يمٚمؿ، أُم٤م قمروٝم٤م ومٞمٌٚمغ 4.5ـم٤مرق ويٌٚمغ ـمقل ؿمٌف اجلزيرة اًمتل يرسمض قمٚمٞمٝم٤م ضمٌؾ 

يمٚمؿ1.2
(5

، وهذا ي١ميمد أن اًمرواي٦م اًمتل شمذيمر 2يمٚمؿ5.4أي أن ُم٤ًمطم٦م ؿمٌف اجلزيرة شمٌٚمغ  ،(

                                                 

اعمٕمج٥م، : اعمرايمٌم. 212، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 235، ص4ُم٤ًمًمؽ إسمّمـ٤مر، ج: اًمٕمٛمري    (1)

شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم طمقض اًمٌحر إسمٞمض : أمحد خمت٤مر اًمٕم٤ٌمدي واًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز ؾم٤ممل. 296ص

.   304، صة، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م، اإلؾمٙمٜمدري2اعمتقؾمط، ج

ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، : اإلدريز. 83 – 82ار آظمتٞم٤مر، صُمٕمل: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 121اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (2)

قمٌداًمٕمزيز . 288أصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من. 278دراؾم٤مت وسمحقث، ص: اًمٓمٞمٌل. 540، ص2ج

 . 29ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اًمروم٤مقمل

Philip Dennis: Gibraltar, David & Charles, London, P 14. 

عمحـ٦م شم٤مرخيٞم٦م، : ضم٤مهلم. 278دراؾم٤مت وسمحقث، ص: يٌلاًمط. 29، صضمٌؾ ـم٤مرق: قمٌداًمٕمزيز اًمروم٤مقمل    (3)

.  203ص

Philip Dennis: Gibraltar, P 12. 

. 288أصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من    (4)

Philip Dennis: Gibraltar, P 7. 

ضمٌؾ : قمٌداًمٕمزيز اًمروم٤مقمل. 278دراؾم٤مت وسمحقث، ص: اًمٓمٞمٌل. 288أصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من    (5)



شمذيمر أن ُم٤ًمطم٦م ؿمٌف اجلزيرة اًمتل يرسمض قمٚمٞمٝم٤م ضمٌؾ ـم٤مرق هل ُمٞمالن ُمرسمٕم٤من
(1

جم٤مٟم٦ٌم  (

.  ًمٚمّمح٦م

زيرة وسمجقار ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق وقمغم سمٕمد ؾمت٦م أُمٞم٤مل ُمـ ضمٝم٦م اًمٖمرب شم٘مع ُمديٜم٦م اًم٩م

اخلياء
(2

، شمٚمؽ اعمديٜم٦م اًمتل شمتقؾمط ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وهل ُمديٜم٦م ُمِمٝمقرة شُمٕمُد (

ومرو٦م جم٤مز ضمٌؾ ـم٤مرق، ذًمؽ اعمج٤مز اًمذي شمنمف قمٚمٞمف ُمـ قمغم رسمقهت٤م اًم٘م٤مسمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م
(3

). 

واجلزيرة اخلياء ًمٞم٧ًم جمرد ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن إٟمدًمس، سمؾ هل ُمـ أيمؼم ُمدهن٤م شم٤مرخيًٞم٤م 

وهذا يمٚمف رهمؿ أهن٤م ُمـ أىمؾ سمالد إٟمدًمس . أيًْم٤م يمقرة ُمـ يمقره٤موطمْم٤مرًي٤م، وقمدة 

ويذيمر أن قمروٝم٤م ؾم٧م وصمالصمقن . قمرًو٤م، ومٕمروٝم٤م مخس وصمالصمقن درضم٦م ومخًقن دىمٞم٘م٦م

درضم٦م، وهق ومرق سمًٞمط، وـمقهل٤م شمًع درضم٤مت
(4

).  

يمٚمؿ، وهل هن٤مي٦م إٟمدًمس ُمـ 300وشمٌٕمد ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء قمـ ىمرـم٦ٌم ىمراسم٦م 

أهن٤م هن٤مي٦م هنر سمرسم٤مط وضمٌؾ اًمثٚم٩ماجلٜمقب، يمام 
(5

)   .

ويمام دم٤مور اجلزيرة اخلياء ضمٌؾ ـم٤مرق ُمـ اًمٖمرب، ومٛمديٜم٦م ـمريػ شمٓم٤مسم٘مٝم٤م قمغم 

                                                                                                                                               

: اًمدارة. 95م، ص1927ُمٓمـٌٕم٦م اًمٙمِمٙمقل، . 1رطمٚم٦م إٟمدًمس، ط: حمٛمد ًمٌٞم٥م اًمٌتٜمقين. 29، صـم٤مرق

م، 1986ؾمٌتٛمؼم / هـ1407ضمٌؾ ـم٤مرق ذم اًمتـ٤مريخ، جمٚم٦م اًمدارة، اًمٕمدد اًمث٤مين، اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم، حمرم 

.  204ص

. 204ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اًمدارة    (1)

، 1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 66شم٘مقيؿ اًمٌٚمدان، ص: سمق اًمٗمداءأ. 540، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز    (2)

.  160 – 159ص

: اًمٌٖمدادي قمٌد اعم١مُمـ سمـ قمٌد احلؼ. 66إٟمدًمس، ص: جمٝمقل. 117ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس، ص: اًمٌٙمري    (3)

، ، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م1، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، ط1ُمراصد آـمالع قمغم أؾمٛمـ٤مء إُمٙمٜم٦م واًمٌ٘م٤مع، ج

اسمـ سم٤ًمم أسمق احلًـ قمكم سمـ سم٤ًمم . 243ٟمخ٦ٌم اًمدهر، ص: إٟمّم٤مري. 332م، ص1954/ هـ 1373

، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، 1، حت٘مٞمؼ إطم٤ًمن قم٤ٌمس، ط2اًمذظمػمة ذم حم٤مؾمـ أهؾ اجلزيرة، ج: اًمِمٜمؽميٜمل

.   32م، ص2000

.  213، ص5صٌح إقمِمك، ج: ًم٘مِمٜمدياًمؼ. 31ص: شم٘مقيؿ اًمٌٚمدان: أسمق اًمٗمداء. 13اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (4)

. 84ضمـٖمراومٞم٦م إٟمـدًمس، ص: اًمٌـٙمري. 307ومرطم٦م إٟمٗمس، ص: اسمـ هم٤مًم٥م. 66إٟمدًمس، ص: جمٝمقل    (5)

.  64شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 76 – 75إٟمدًمس، ص: يمقٓن.113إٟمدًمس، ص: ظمٓم٤مب



ومٝمل ضم٤مرهت٤م ُمـ اًمٖمرب سمٛم٤ًموم٦م شم٘مدر سمثامٟمٞم٦م قمنم ُمٞماًل . ٟمٗمس احل٤مل
(1

أي صمالصم٦م أوٕم٤مف  (

.  اعم٤ًموم٦م سملم ضمٌؾ ـم٤مرق واجلزيرة اخلياء

وب إٟمدًمس ذم آظمر ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م وشم٘مع ُمديٜم٦م ـمريػ حتديًدا ذم ضمـ

ويقضمد أُم٤مُمٝم٤م . قمغم ًم٤ًمن ُمٜمًٌط ممتد إمم ٟم٤مطمٞم٦م اعمْمٞمؼ (اعمحٞمط إـمٚمز)سمحر اًمٔمٚمامت 

ضمزيرة اًم٘مٜمتػم، وضمزيرة ـمريػ: سم٤مًم٘مرب ُمٜمٝم٤م ضمزيرشم٤من مه٤م
(2

.  (7اٟمٔمر صقرة ) (

ًٓ جلٖمراومٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م جي٥م اإلؿم٤مرة إمم ُمٜم٤مظمٝم٤م، وهق م ٟم٤مخ اًمٌحر وإيمام

ًمٙمـ هذا . ويقصػ هذا اعمٜم٤مخ سم٠مٟمف طم٤مر ضم٤مف صٞمًٗم٤م، داذمء ممٓمر ؿمت٤مءً . إسمٞمض اعمتقؾمط

اعمٜم٤مخ يت٠مصمر سم٤مًمتٞم٤مرات اهلقائٞم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ اعمحٞمط إـمٚمز
(3

).  

وهذه إطمقال اجلٖمراومٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمٞمٙمقن هل٤م أصمر سم٤مًمغ قمغم إطمقال اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، 

ة وآىمتّم٤مدي٦م ُمٜمٝم٤م، وهق ُم٤م ؾمٞمٔمٝمر سمٛمِمٞمئ٦م اهلل وإطمقال احلْم٤مري٦م وظم٤مص٦م اًمٕمٛمراين

.  ٓطمً٘م٤م

ويٕمقد شم٤مريخ احلٞم٤مة اًمٌنمي٦م ذم أرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم قمّمقر ىمديٛم٦م ضمًدا، ومٝمٜم٤مك 

دٓٓت قمغم شمقاضمده٤م ُمٜمذ قمٍم اًمٌاليًتقؾملم، طمٞم٨م قمثر قمغم سمٕمض سم٘م٤مي٤م اًمٕمٔم٤مم 

واجلامضمؿ سمجٌؾ ـم٤مرق شمٕمقد إمم ذًمؽ اًمٕمٍم
(4

رواي٦م همػم ُمثٌت٦م شمِمػم إمم أن يمام أن هٜم٤مك . (

                                                 

. 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز    (1)

يمت٤مب اجلٖمراومٞم٦م، : اًمزهري. 188شم٘مقيؿ اًمٌٚمدان، ص: أسمق اًمٗمداء. 539، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اإلدريز    (2)

قمٞمًك . 373شمـ٤مريخ اجلـٖمراومٞم٦م، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 134يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمٛمـ٤مل. 80 – 79ص

.  132م، اًمـدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ًمٞمٌٞم٤م، شمقٟمس، ص1974 وم 1967ذم رسمقع إٟمدًمس : اًمٜم٤مقمقري

اجلزء اًمٕم٤مذ  "إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م  : هرسمرت ضمقن ومٚمػم َوه٤مروًمد سمٞمؽ. 121اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (3)

: طمًلم ُم١مٟمس. 67م، ص1962، شمرمج٦م حمٛمد اًمًٞمد همالب، ُم١مؾم٦ًم ؾمجؾ اًمٕمرب، "ُمـ دهٚمٞمز اًمزُم٤من 

يت اعمراسمٓملم ذم قمٍم دول "شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي : يمامل اًمًٞمد أسمق ُمّمٓمٗمك. 582شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، ص

.  88، صةًمٚمٙمت٤مب، اإلؾمٙمٜمدري ةيمز اإلؾمٙمٜمدري، ُمر"واعمقطمديـ 

. 36إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م، ص: ومٚمػم. هـ    (4)

Philip Dennis: Gibraltar, P 7. 



ًم٘مـ٤مء ٟمٌل اهلل ُمقؾمك ُمع اخلي قمٚمٞمٝمام اًمًالم يم٤من سم٠مرض اجلزيرة اخلياء
(1

). 

وًمٙمـ هذا إصمر وشمٚمؽ اًمدًٓم٦م ٓ شمدل قمغم وضمقد ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمِمٙمؾ   

ضم٤مزم، وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمٓمل دًٓم٦م قمغم اًمتقاضمد اًمٌنمي سم٠مروٝم٤م
(2

وهٜم٤مك إؿم٤مرات شم٤مرخيٞم٦م شمٗمٞمد  .(

وًمٙمـ إيمثر شم٠ميمٞمًدا هٜم٤م أن ُمديٜمتل . شمؿ سمٜم٤مء ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مقـمل سم٠مٟمف

اجلزيرة اخلياء وـمريػ
(3

وضمده٤م اعمًٚمٛمقن قمٜمد دظمقهلؿ ًمألٟمدًمس (
(4

وًمٙمٜمٝمؿ مل . (

يدقمقه٤م يمام هل قمٚمٞمف سمؾ ارشم٘مك شم٤مرخيٝم٤م ذم قمٝمدهؿ طمتك قمدت شمٚمؽ اعمدن اًمثالث يمقًرا 

اعمدن ًمٗمؽمات زُمٜمٞم٦م خمتٚمٗم٦موأىم٤مًمٞماًم يتٌٕمٝم٤م قمـدد ُمـ 
(5

، ويمذًمؽ قمٜم٤مس أؾم٤مؾمٞم٦م ذم (

إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وٛمـ ٟمٓم٤مق اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،  وحمقر ارشمٙم٤مز ًمٚمٕمالىم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

 . اًمٜمٍماٟمٞم٦م

 ٱٱٱ

  

                                                 

. 93يمت٤مب اجلٖمراومٞم٦م، ص: اًمزهري. 74اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

. ذًمؽ اًمزُمـ احلدي٨م هٜم٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ـمٌٞمٕم٦م إرض وؿمٙمٚمٝم٤م ذم    (2)

ؾمٞمتؿ ُمٜم٤مىمِم٦م ُمقوقع ٟمِم٠مة ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق سم٤مؾمتٗم٤مو٦م ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين وٛمـ ُمقوقع     (3)

.  اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م

يمت٤مب : اًمزهري. 23شم٤مريخ اومتت٤مح إٟمدًمس، ص: اسمـ اًم٘مقـمٞم٦م. 75 – 74اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (4)

إٟمدًمس، : يمقٓن. 230، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 655اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم. 93اجلٖمراومٞم٦م، ص

.   57صقر ُمـ طمٞم٤مة احلرب، ص: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 18ص

ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس، : اًمٌٙمري. 294ومرطم٦م إٟمٗمس، ص: اسمـ هم٤مًم٥م. 75اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (5)

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، : اعم٘مري .166شم٘مقيؿ اًمٌٚمدان، ص: أسمق اًمٗمداء. 536، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز. 64ص

شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، : طمًلم ُم١مٟمس. 268، ص1احلٚمؾ اًمًٜمدؾمٞم٦م، ج: ؿمٙمٞم٥م أرؾمالن. 167، ص1ج

 543م، ص1959، اًمنميم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓمـ٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، 1ومجر إٟمدًمس، ط: طمًلم ُم١مٟمس. 255ص

– 574  .



املبحح الجاٌي 
 لفتحالتاريذ الضيـاصي لمعدوة األٌدلضـية وَ ا

 إىل ٌّاية اخلالفة األووية

واعمٖمرسمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمرمه٤م وٗمت٤م اعمْمٞمؼ اًمذي قُمرف ذم  إٟمدًمًٞم٦م: ؿمٙمٚم٧م اًمٕمدوشم٤من

اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل سمٛمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق ُمٜمٓم٘م٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمٝمٛم٦م ذم شمـ٤مريخ اًمٍماع سملم 

اًم٘مقى إورسمٞم٦م واعمٖمرسمٞم٦م ُمٜمذ اًم٘مدم، إذ يم٤مٟم٧م هدوًم٤م يٜمِمد ُمـ ىمٌؾ اًم٘مقى اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم يمؾ 

ُمرـم٤مٟمٞم٦م )واطمدة، هل وٓيـ٦م ومٗمل اًمٕمٍم اًمروُم٤مين اضمتٛمٕم٧م اًمٕمدوشم٤من وٛمـ وٓيـ٦م . زُمـ

وقمٜمدُم٤م وىمع اًمٍماع سملم اًمٌٞمزٟمٓمٞملم واًم٘مقط . (Mauritania Tingtana )(اًمٓمٜمجٞم٦م

َـّ ُمـ ظمالًمف . يم٤مٟم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم ىمٚم٥م هذا اًمٍماع وهل أيًْم٤م اعمٕمؼم اًمذي متٙم

اًمقٟمدال اًمٗمرار ُمـ أُم٤مم اًم٘مقط اًمٖمرسمٞملم طمٞمٜمام اؿمتد اًمّمـراع سمٞمٜمٝمام، وذًمؽ ذم قم٤مم 

م429
(1

ــ  (
. وٓزاًم٧م اعمٜمٓم٘م٦م أرض شمٜم٤مومس وساع إمم يقُمٜم٤م احل٤مض

ًمٙمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اٟمتٔمٛم٧م ومٞمام سمٕمد وٛمـ احلٙمؿ اًم٘مقـمل وًمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م، ُم٤م 

ومٕمٜمدُم٤م سمدأ اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ طمٙمؿ همٞمٓمِم٦م طم٤ميمؿ . ًمٌث٧م أن اٟمتثرت ذم أواظمر أي٤مم اًم٘مقط

م سمتقًمٞم٦م اًمٕمٝمد إمم اسمٜمف وىمٚمف؛ ٕن ضمزيرة أيٌػمي٤م اؿمتد وده اعمٕم٤مروقن، وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م ىم٤م

وذم هذه اًمٗمؽمة متٙمـ اعمٕم٤مروقن ًمٖمٞمٓمِم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ ىم٤مئده . اسمٜمف يم٤من صٖمػم اًمًـ

ًمذريؼ ُمـ احلّمقل قمغم ىمرار ُمـ جمٚمس ـمٚمٞمٓمٚم٦م
(2

. اًمديٜمل يٗمتل سمخٚمع همٞمٓمِم٦م قمـ احلٙمؿ (

                                                 

شم٤مريخ اعمًٚمٛملم وآصم٤مرهؿ ذم : اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز ؾم٤ممل. 32، ص1احلٚمؾ اًمًٜمدؾمٞم٦م، ج: ؿمٙمٞم٥م أرؾمالن    (1)

قم٤ٌمدة . 433اخلّمقصٞم٦م إٟمدًمـًٞم٦م، ص: قم٤ٌمدة يمحٞمٚم٦م. 53م، ص1962إٟمدًمس، دار اعمٕم٤مرف، ًمٌٜم٤من، 

طمًلم . 159م، ص1997/ هـ1418، 1اعمٖمرب ذم شم٤مريخ إٟمـدًمس واعمٖمرب، ط: قمٌداًمرمحـ رو٤م يمحٞمٚم٦م

اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، : اًم٤ٌمسًمٞمقسمقًمدو شمقريس ب. 146، ص1ُمقؾمققم٦م شمـ٤مريخ إٟمدًمس، ج: ُم١مٟمس

، ُمـريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾمـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م، 1شمرمجف ُمـ إؾم٤ٌمٟمٞم٦م إًمٞمق دورو دي ٓسمٜمٞم٤م، ط

. 44م، ص2003/ هـ1423

اٟمٔمر . ُمديٜم٦م سم٤مٕٟمدًمس، يم٤مٟم٧م دار اعمٚمؽ سم٤مٕٟمدًمس قمٜمدُم٤م دظمٚمٝم٤م ـم٤مرق سمـ زي٤مد: (Toledo)ـمٚمٞمٓمٚم٦م     (2)



روف وأشمك ُمـ سمٕمده ُمٕم٤م. ًمٙمـ طمٙمؿ همٞمٓمِم٦م اٟمتٝمك دون ظمٚمٕمف طمٞم٨م أٟمف شُمقذم ىمٌؾ شمٜمٗمٞمذه 

َ ُمـ ىمٌؾ إؾم٤ٌمن  ًمذريؼ اًمذي اظُمتٚمػ ذم يمٞمٗمٞم٦م وصقًمف ًمٚمحٙمؿ سملم ُمـ يرى أٟمف ُوممِّ

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن يمال اًمرأيلم . أٟمٗمًٝمؿ، وهٜم٤مًمؽ ُمـ يرى أٟمف وصؾ ًمٚمحٙمؿ سم٤مًم٘مقة

صحٞمح طمٞم٨م إن ًمذريؼ ُوزم ُمـ ىمٌؾ ُم١ميديف ًمٙمٜمف مل يّمؾ ًمًدة احلٙمؿ إٓ سمٕمد ُمٜم٤مزقم٦م ُمع 

عم٧م زوضم٦م همٞمٓمِم٦م احلٙمؿ سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م يمقصٞم٦م قمغم وم٘مد شمس. ُم١ميدي احلٙمؿ اًم٤ًمسمؼ

أسمٜم٤مئٝم٤م اًمّمٖم٤مر
(1

ــ  (
. وهذا أُمر ـمٌٞمٕمل حيدث يمثػًما يمٚمام شمؿ شمٖمٞمػم ذم ُمٜمّم٥م احلٙمؿ

ال وم٘مد آل قمرش اًم٘مقط إمم ًمذريؼ، ذًمؽ اًمٕمرش همػم اعمٜمحٍم سمٌالد ح أي٦موقمغم 

شمف واجلزيرة إٟمدًمس سمؾ يتج٤موزه إمم سمالد اعمٖمرب، ويٛمثؾ اًم٘مقط سمف يٚمٞم٤من طم٤ميمؿ ؾم٥م

اخلياء
(2

ذم آن واطمد (
(3

وهق احل٤ميمؿ اًمذي أقم٤من اعمًٚمٛملم سمّمقرة واوح٦م قمٜمد دظمقهلؿ  .(

إٟمدًمس؛ سمداومع متثؾ ذم ُمٕم٤مروتف حلٙمؿ ًمذريؼ سمِمٙمؾ رئٞمس، ي٤ًمٟمده قمدد ُمـ اًمدواومع 

اًمث٤مٟمقي٦م ُمـ أسمرزه٤م اهمتّم٤مب ًمذريؼ ٓسمٜمتف
(4

وهٜم٤م جي٥م اإلؿم٤مرة واًمت٠ميمٞمد قمغم أن إقم٤مٟم٦م  .(
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ُمًٚمٛملم مل شمٙمـ سم٥ًٌم ُم٤م طمدث ٓسمٜمتف وم٘مط، سمؾ إن هذا احلدث قمغم اًمّمحٞمح هق يٚمٞم٤من ًمؾ

جمرد حمرك ًمٕمٛمؾ يٚمٞم٤من ٓ اًمداومع اًمرئٞمس ًمف يمام هق سم٤مرز ذم قمدد ُمـ اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م، 

وًمٙمـ يرى اًم٤ٌمطم٨م أن إيراد اعم١مرظملم اعمًٚمٛملم ُٕمر اسمٜم٦م يٚمٞم٤من قمغم أٟمف اًمداومع اًمرئٞمس 

ويت٠ميمد هذا اًمرأي سمٛمٕمرومـ٦م . هذا إُمر ًمدهيؿ يمٛمًٚمٛملم وقمرب ًمتٕم٤مون يٚمٞم٤من قم٤مئد ًمِٕمٔمؿِ 

أن هٜم٤مك اشمّمـ٤مل ىمد شمؿ سملم أسمٜم٤مء همٞمٓمِم٦م واعمًٚمٛملم سمٓمـريؼ ُم٤ٌمذ
(1

مم٤م يٗمٞمد سم٠مّن  ،(

اعمٕم٤مرولم حلٙمؿ ًمذريؼ يم٤مٟم٧م ًمدهيؿ ٟمٔمرة ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمًـٚمٛملم، وُمـ إرضمح أن يٚمٞم٤من 

هٜم٤مك داومًٕم٤م ىمقًي٤م إلقم٤مٟم٦م يٚمٞم٤من ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن . يم٤من أسمرز وؾم٤مئؾ هذا آشمّم٤مل

ًمٚمٛمًٚمٛملم قمغم دظمقل إٟمدًمس، واعمتٛمثؾ ذم همْم٥م يٚمٞم٤من قمغم طمٙمؿ ًمذريؼ طمٞم٨م إٟمف 

ؾُمٚم٥م طمٙمؿ ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء، ويتْمح هذا ُمـ ظمالل ذيمر اعمّم٤مدر أن يٚمٞم٤من هق 

طم٤ميمؿ اجلزيرة اخلياء ًمٙمٜمف ىم٤مم سمٛمٝم٤ممجتٝم٤م ًمٞمٔمٝمر ًمٚمٛمًٚمٛملم طمًـ ٟمقاي٤مه ومٞمام سمٕمد
(2

ا ، ُمؿ(

.  يٕمٓمل دًٓم٦م قمغم أهن٤م مل شمٙمـ وٛمـ دائرة طمٙمٛمف

وُمٝمام يم٤من ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م وم٘مد يم٤من اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل هق اهلدف اعمٜمِمقد 

ًم٘م٤مدة اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ، ومٕمٜمدُم٤م أُمٙمٜمتٝمؿ اًمٔمروف ًمٗمتح إٟمدًمس مل يتقاٟمقا قمـ اًمًٕمل 

دف ُمـ ظمالل ؾمٞم٤مق ًمٚمقصقل إًمٞمف سمٕمد ؿمٌف شمقىمػ ذم سمالد اعمٖمرب، وؾمٞمتجغم هذا اًمف

. أطمداث اًمٗمتح وشمت٤مسمع أطمداصمف

ومام أن ىم٤مم يٚمٞم٤من سمٛمراؾمٚم٦م ـم٤مرق سمـ زي٤مد اًمذي يم٤مٟم٧م دمٛمع سمٞمٜمٝمؿ قمالىم٦م ضمٞمدة 

أوضمده٤م ـم٤مرق سمـ زي٤مد أصمـٜم٤مء جم٤مورشمف ًمٞمٚمٞم٤من طمٞم٨م يم٤من وازم ُمـديٜم٦م ـمٜمج٦م
(3

اعمج٤مورة  (
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عمـديٜم٦م ؾمٌتف
(1

اًمرأي اًمذي  وهذا آشمّم٤مل ٓ يٜم٤مىمض. طمتك ٟمٛم٧م ومٙمرة ومتح إٟمدًمس (

يٜمص قمغم أن آشمّم٤مل شمؿ سملم يٚمٞم٤من وُمقؾمك سمـ ٟمّمػم، ومٓم٤مرق سمـ زي٤مد يٛمثؾ ُمقؾمك سمـ 

شقمغم رأد أُمػم، وقمغم إُمػم أُمػم»ومٝمق اًم٘م٤مئؾ . ٟمّمػم وٓ يتخذ أي ىمرار إٓ سمٕمٚمٛمف
(2

). 

وطمتك قمٜمدُم٤م ٟمرى أن آشمّم٤مل شمؿ سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ سملم يـٚمٞم٤من وُمقؾمك سمـ ٟمّمػم، ومػمى 

شمّم٤مل شمؿ سمٕمد ُمرطمٚم٦م أوًمٞم٦م متثٚم٧م ذم آشمّم٤مل سملم ـم٤مرق ويٚمٞم٤من سمحٙمؿ اًم٤ٌمطم٨م أن هذا آ

اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام وىمرب اعم٤ًموم٦م أيًْم٤م، وهق ُم٤م شمؿ شم٠ميمٞمده سمٛمٙم٤مشم٦ٌم وضّمٝمٝم٤م ـم٤مرق عمقٓه ُمقؾمك 

م708/ هـ90وىمد يم٤من اشمّم٤مل يٚمٞم٤من سم٤معمًٚمٛملم ذم آظمر ؾمٜمـ٦م . طمـقل قمرض يٚمٞم٤من
(3

) .

ب إلقم٤مٟم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م هلؿ، ذًمؽ اًمٕمرض اًمذي أفمٝمر سمف يٚمٞم٤من قمدة ضمقان

وُم٤ًمقمدهتؿ ذم اًمدظمقل إمم إٟمدًمس ووصٗمف هلؿ، واًم٘مٞم٤مم سمِمـ هم٤مرات قمغم إٟمدًمس 

عمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم
(4

وهٜم٤م دومع هذا اًمٕمرض ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم إمم ُمراؾمٚم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمقًمٞمد سمـ  .(

د ُمـ أُمر يٚمٞم٤من، اًمذي قمٌد اعمٚمؽ وإظم٤ٌمره سم٤مُٕمر، وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمف سم٤مظمت٤ٌمره٤م سم٤مًمناي٤م واًمت٠مك

ئمٝمر أٟمف مل يتقان قمـ إفمٝم٤مر طمًـ ٟمٞمتف سمتقضمٞمف محٚم٦م قمًٙمري٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وحتديًدا 

وىمد ٟمت٩م قمـ هذه احلٛمٚم٦م أن ىم٤مم يٚمٞم٤من سمٖم٤مرة هيٕم٦م مل شمدم ؾمقى . إمم اجلزيرة اخلياء ُمٜمٝم٤م

أي٤مم، ىمتؾ هب٤م وطمرق وؾمٚم٥م وهمٜمؿ، صمؿ قم٤مد هبذا إمم ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم
(5

ًم٤ٌمطم٨م وي١ميمد ا .(
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سم٠من يمؾ ُم٤ًمقمدات يٚمٞم٤من اًمتل ىمدُم٧م واًمتل ؾمت٘مدم ومٞمام سمٕمد يم٤مٟم٧م فمٜم٤ًم ُمٜمف : اًمرأي اًم٘م٤مئؾ

سم٠من اعمًٚمٛملم ؾمقف يٙمتٗمقن ُمـ إٟمدًمس سم٤مُٕمقال واًمٖمٜم٤مئؿ، صمؿ يرضمٕمقن إمم دي٤مرهؿ
(1

).  

وهٜم٤م جي٥م ُمالطمٔم٦م أن ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم مل يٜمجرف ظمٚمػ يمؾ ُم٤م ىمدُمف يٚمٞم٤من، رهمؿ 

/ هـ90)سم٘مٞم٤مدة اًم٘م٤مئد ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ   ةوم٘مد ىم٤مم سم٢مقمداد هي. ؾمٚمٛملم سمذًمؽاؾمتئٜم٤مس امل

سمٕمد ُمقاوم٘م٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ، واًمذي أؿم٤مر سم٤مظمت٤ٌمر إٟمدًمس سم٤مًمناي٤م  (م708

 ًٓ أو
(2

).  

وىمد شمٙمقٟم٧م محٚم٦م ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ ُمـ مخس ُمئ٦م ُم٘م٤مشمؾ، ُمٜمٝمؿ أرسمع ُمئ٦م راضمؾ، وُمئ٦م 

و اًمٕمدد إىمرب ًمٚمّمقاب، وًمٞمس يمام ي٘م٤مل وم٤مرس ٟم٘مٚم٧م قمغم أرسمع ؾمٗمـ ًمٞمٚمٞم٤من، وهذا ه

هدومٝم٤م  ةيمٌػمة قمغم هيأقمداد هن٤م وأهن٤م ُم١مًمٗم٦م ُمـ أًمػ ُم٘م٤مشمؾ أو صمالصم٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ ًمؽ

ويم٤من اٟمٓمالق هذه احلٛمٚم٦م ُمـ ُمديٜم٦م ؾمٌتف إمم . آؾمتٓمالع واظمت٤ٌمر اعمٜمٓم٘م٦م اعمتقضمٝم٦م إًمٞمٝم٤م

إمم اعمقوع اًمذي  ضمزيرة ٓس سم٤مًمقُم٤مس وهل اجلزيرة اعمقضمقدة أُم٤مم ُمديٜم٦م ـمريػ، صمؿ

قمرف ومٞمام سمٕمد سمٛمديٜم٦م ـمريػ ٟم٦ًٌم إزم ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ 
(3

) .
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ظم٤مص٦م وأٟمف ــ  ويم٤من ٟمزول ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ وىمقاشمف سم٠مرض إٟمـدًمس ُمٞمًنا وؾمٝماًل 

فمؾ هب٤م قمدة أي٤مم ٓيمتامل ضمٜمقده، وذًمؽ ًمتٕم٤مون يٚمٞم٤من ُمٕمف، واًمذي يٌدو أٟمف أقمّد أـمراوًم٤م 

وصقل محٚم٦م ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ سمًالم، واًمتل ٓ  أظمرى سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م؛ ًمت٤ًمقمد قمغم

يمام أٟمف ئمٝمر ُمـ ؾمٞم٤مق إطمداث أن اعمٙم٤من . يًتٌٕمد أن يٙمقن ٕسمٜم٤مء همٞمٓمِم٦م ـمرف هب٤م

وهل . اًمذي ٟمزل سمف ـمريػ يم٤من قم٤ٌمرة قمـ سمٚمدة صٖمػمة، ُمٝمٛمٚم٦م ُمـ ىِمٌؾ اًم٘مقط أٟمٗمًٝمؿ

ي٤مد سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمٌٚمدة اًمتل اهتٛمقا هب٤م ومٞمام سمٕمد ومٕمٜمدُم٤م ٟمزل اًم٘م٤مئد اعمًٚمؿ ـم٤مرق سمـ ز

يم٤من قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ ُمٜمٝمؿ طم٤ميمؿ ُيدقمك أًمقٟمّمق دي ىمزُم٤من
(1

مم٤م ي١ميمد أن اًم٘مقط  ،(

.  اهتٛمقا هب٤م ًمدوره٤م ذم قمٌقر ضمٞمش اعمًٚمٛملم

وىمد ىم٤مُم٧م محٚم٦م ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ سم٤معمٝمٛم٦م اعمٜم٤مـم٦م هب٤م قمغم أيمٛمؾ وضمف، ُمـ اؾمتٓمالع 

ٟمدًمًٞم٦م اعمٛمتدة ُمـ ُمديٜم٦م ـمريػ ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اجلٜمقسمٞم٦م ُمـ إٟمدًمس، وهل أرايض اًمٕمدوة إ

ومتثؾ . إمم ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء، وهق إُمر اًمذي أُمر سمف اخلٚمٞمٗم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ

هذا آؾمتٓمالع سمٕمدد ُمـ اهلجامت واًمٖم٤مرات اسمتداًء ُمـ ُمديٜم٦م ـمريػ إمم اجلزيرة 

وىمد  .اخلياء، اًمتل ىم٤مم ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ سمٛمٝم٤ممجتٝم٤م واحلّمقل قمغم همٜم٤مئؿ وؾمٌل ُمٜمٝم٤م

اُمت٤مزت هذه احلٛمٚم٦م سم٤محلٞمٓم٦م واحلذر طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمًػم سمٛمح٤مذاة ؾمـ٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

ًمٙمل يًٝمؾ اشمّم٤مهل٤م سم٤معمٖمرب قمٜمد شمٕمروٝم٤م ٕي هجقم ُمـ ىمٌؾ اًم٘مقط ٓ شم٘مدر اًمتّمدي 

ًمف، يمام ئمٝمر قمكم هذه احلٛمٚم٦م ُمٞمزة اًمٖم٤مرات اًمنيٕم٦م اعم٤ٌمهمت٦م، ويتجغم ذًمؽ ُمـ ظمالل قمدم 

ًم٘مقطشمٕمروٝم٤م عمٕم٤مرك ُمع ا
(2

وقم٤مدت هذه احلٛمٚم٦م ُمٙمٚمٚم٦م سم٤مًمٜمج٤مح واًمٖمٜم٤مئؿ وإُمقال . (
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وهٜم٤م يالطمظ . م709/ هـ91واًمًٌل اًمذي مل ُيَر ُمثٚمـف ُمـ ىمٌؾ، وذًمؽ ذم رُمْم٤من ُمـ قم٤مم 

أن أراء اًمتل ذيمرت أن قمٌقر ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ إمم إٟمدًمس يم٤من ذم رُمْمـ٤من ُمـ قم٤مم 

م ىمد ضم٤مٟمـ٧ٌم اًمّمقاب709/ هـ91
(1

).  

سمـ ُمـ٤مًمؽ ذم رواي٦م ُمٜمـٗمردة أٟمف يم٤من يقهؿ اًم٘مـقط سم٠مٟمف ي٠ميمؾ ويرد قمـ ـمريػ 

أهاهؿ
(2

ويرى اًم٤ٌمطم٨م سم٠من هذا إُمر همػم ُمًتٌٕمد طمٞم٨م أن ـمريػ ظمػم ُمـ يٕمٚمؿ سمام  ،(

حتت٤مج ًمف احلٛمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م إمم إٟمدًمس ُمـ زقمزقم٦م ًمث٘م٦م اًم٘مقط ذم أٟمٗمًٝمؿ وزرع اًمره٦ٌم ذم 

.  صدورهؿ

ى ومؽمة زُمٜمٞم٦م ىمّمػمة أصمر قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ وحلٛمٚم٦م ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ اًمتل مل شمدم ؾمق

ومػمى اًم٤ٌمطم٨م أهن٤م قمززت اًمٗمٙمرة اعمقضمقدة ًمدى . ضمٝم٦م، ويٚمٞم٤من وأٟمّم٤مره ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

يٚمٞم٤من سم٠من هدف اعمًٚمٛملم ُم٘متٍم قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ واعمٙم٤مؾم٥م، وًمذًمؽ يتجغم أُمر اؾمتٛمراريتف 

ر ذم حتٗمٞمز اعمًٚمٛملم يمام هل٤م أث. يمام ؾمٞمٔمٝمر ٓطمً٘م٤مــ  ذم إقم٤مٟم٦م اعمًٚمٛملم سمٕمد هذه احلٛمٚم٦م

ًمٚم٘مت٤مل سمٕمد ايمتِم٤مف ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمتل هل أول أرض ُمـ إٟمدًمس شمٓم١مه٤م 

أىمدام اعمًٚمٛملم ومٝمل ُمٗمت٤مح إٟمدًمس وسم٤مسمف
(3

ومٌٕمقدة ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ إمم اعمٖمرب، . (

إرؾم٤مل محٚم٦م قمًٙمري٦م ًمٗمتح  واـمالع ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم قمغم ُم٤م طمدث ُمع ـمريػ ىمرر

ومل شمٙمـ هذه احلٛمٚم٦م ُمتنقم٦م سمؾ . أؾمٜمد ىمٞم٤مدهت٤م ًمٓم٤مرق سمـ زي٤مد (1اٟمٔمر ظمريٓم٦م ) إٟمدًمس

اظمتػم هل٤م وىم٧م ُمٜم٤مؾم٥م، وذًمؽ قمٜمدُم٤م اشمْمح عمقؾمك أن طم٤ميمؿ إٟمدًمس ًمذريؼ ىمد اٟمِمٖمؾ 
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اًمٙم٤مُمؾ، : اسمـ إصمػم. 45، ص24هنـ٤مي٦م إرب، ج: اًمٜمقيري. 5، ص2اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)
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سمحٛمٚم٦م ىمـ٤مده٤م اإلومرٟم٩م وـد إىمٚمٞمؿ أراهمقن
(1

وىمٞمـؾ سمثقرة ذم ؿمامل إٟمدًمس ،(
(2

سم٤مإلو٤موم٦م . (

.   ت ؾمٞمٓمرشمف قمغم اعمٖمربًمتٛمٙمـ ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم ذم هذه اًمٗمؽمة ُمـ شمثٌل

يمام اظمتػم اعمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٕمٌقر وآؾمت٘مرار، ومٕمٌقر ـم٤مرق سمـ زي٤مد يم٤من قمـ ـمريؼ 

ُمديٜم٦م ؾمٌتف، وذًمؽ ٕهن٤م اعمٙم٤من اًمذي ٓ يتقىمع اًم٘مقط أن هي٤ممجٝمؿ ُمٜمف أطمد ًمتٌٕمٞمتٝم٤م 

أُم٤م ُمٙم٤من آؾمت٘مرار ومٙم٤من ضمٌؾ ـم٤مرق، وىمد شمؿ اظمتٞم٤مر ضمٌؾ ـم٤مرق ُمٙم٤مًٟم٤م . عمٛمٚمٙمتٝمؿ

وم٤مجلزيرة اخلياء . سمف اًمًٗمـ؛ ٕٟمف مل يًٌؼ أن ه٤مضمؿ ُمـ ظمالًمف اعمًٚمٛمقن إٟمدًمسًمؽمؾمق 

ه٤ممجٝم٤م يٚمٞم٤من ًمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم، يمام ه٤ممجٝم٤م ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ اًمذي قمؼم إًمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ 

يمام اشمْمح ؾم٤مسمً٘م٤مــ  ُمديٜم٦م ـمريػ
(3

وسم٤مإلو٤موم٦م هلذا ومٛمٜمٓم٘م٦م ضمٌؾ ـم٤مرق شمٕمد ُمٜمٓم٘م٦م صٕم٦ٌم  .(

ًمألٟمدًمس قمـ حت٘مٞمؼ هدومف، وُمـ هٜم٤م يتْمح أن ُمٜمٓم٘م٦م ضمٌؾ  شمْم٤مريًًٞم٤م ىمد شمٕمٞمؼ اعمٝم٤مضمؿ

ـم٤مرق هل اعمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م ًمٕمٌقر اعمًٚمٛملم ومال يتقىمع ُمـ ظمالًمف اًم٘مقط أن هي٤ممجٝمؿ 

. اعمًٚمٛمقن، ظم٤مص٦م وأن هذا اعمٙم٤من ُيٕمتؼم ُمٜمٓم٘م٦م ؿمٌف ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمًٙم٤من يمام ؾمٞمتْمح ٓطمً٘م٤م

سمقرهؿ إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ومل ي٘متٍم ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم وـم٤مرق سمـ زي٤مد قمٜمد اإلقمداد ًمع

قمغم هذه إُمقر، ومٝمؿ يٕمٚمٛمقن أن أقملم اًم٘مقط شُمت٤مسمع ؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م عمالطمٔم٦م أي 

أؾم٤ٌمٟمٞم٦م،  ةسمقر محٚم٦م ـم٤مرق قمـ ـمريؼ ؾمٗمـ دم٤مريحترك إؾمالُمل ىم٤مدم ُمـ اعمٖمرب؛ ًمذًمؽ يم٤من ع

ًمٞماًل، وٕيمثر ُمـ ىم٤مم يٚمٞم٤من سمت٠مُمٞمٜمٝم٤م وقمدده٤م أرسمع ؾمٗمـ، قمؼمت سمحٛمٚم٦م ـمـ٤مرق ومقضًم٤م سمٕمد ومـقج 

ًمٞمٚمتلم، ويم٤من ـمـ٤مرق قمغم آظمر ومقج ُمٜمٝم٤م
(4

وهذه احل٤مًم٦م خم٤مًمٗم٦م عم٤م هق ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف سمٙمقن . (

                                                 

اٟمٔمر . اؾمؿ سمالد همرؾمٞمف سمـ ؿم٤مٟمجف شمِمتٛمؾ قمغم سمالد وُمٜم٤مزل وأقمامل، وهل سمِمامل ذق إٟمدًمس: أراهمقن    (1)

 .12اًمروض اعمـٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي

 . 44، ص1اعمًـٚمٛمقن ذم إٟمـدًمس، ج: دوزي. 17، ص1ُمقؾمـققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس    (2)
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ىم٤مئد اجلٞمش اإلؾمالُمل يتقاضمد دائاًم ذم أول ضمٞمِمف، ومت٠مظمر ـم٤مرق يٕمقد هٜم٤م إمم شم٠مُملم قمٌقر 

ة ضمٞمش اعمًٚمٛملم دون أن ي٘مع ذم يمٛملم ي٘مٓمع ـمريؼ اًمٕمقدة دون ايمتامل قمٌقر اجلٞمش ظم٤مص

أؾم٤ٌمٟمٞم٦م ًمٙمل ٓ يتؿ  ةيرى اًم٤ٌمطم٨م أن اؾمتخدام ؾمٗمـ دم٤مريو. وأن ؾمٌتف ٓزاًم٧م ُمديٜم٦م ىمقـمٞم٦م

ًمٗم٧م اٟمت٤ٌمه اًم٘مقط ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٕمٌقر، ظم٤مص٦م وأن ومرص٦م صد اًم٘مقط ًمٚمٛمًٚمٛملم وهؿ ذم اعمْمٞمؼ 

وقمغم يمٍؾ يزداد احل٤مل شم٠ميمٞمًدا قمغم . شمٕمتؼم ؾمٝمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ إذا ىمقرٟم٧م سمّمدهؿ وهؿ قمغم اًمٞم٤مسمس

ومتح إٟمدًمس مل يٙمـ قمٛمٚمٞم٦م اردم٤مًمٞم٦م سمؾ مت٧م سمتخٓمٞمط دىمٞمؼ ضمًدا، ىمٚمام يقضمـد ذم أن اًمتخٓمٞمط ل

أطمـداث ُمِم٤مهب٦م وظمـ٤مص٦م ذم ذًمؽ اًمزُمـ
(1

).  

ومحٚم٦م ـم٤مرق سمـ زي٤مد هل احلٛمٚم٦م اًمتل حل٘م٧م سمحٛمٚم٦م ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ إمم اًمٕمدوة 

ة اًمتل أُم٤م احلٛمؾ. إٟمدًمًٞم٦م، ومل يٙمـ سمٞمٜمٝمام محٚم٦م أظمرى ه٤ممج٧م أرايض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

ذيمرت سم٠مهن٤م وضمٝم٧م إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وحتديًدا إمم اجلزيرة اخلياء سم٘مٞم٤مدة رضمؾ ُمـ 

اًمؼمسمر يدقمك أسمق زرقم٦م، ومٞمٔمٝمر أن راوهي٤م اًمتٌس قمٚمٞمف إُمر، وم٠مسمق زرقم٦م هل يمٜمٞم٦م ـمريػ سمـ 

ُم٤مًمؽ
(2

).  

وقمٜمد احلدي٨م قمـ ىمّم٦م قمٌقر ـم٤مرق عمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق شمرد ىمّمت٤من ذات دًٓم٦م قمغم 

وهذا سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمّمداىمٞمتٝم٤م ُمع ُمٞمؾ اًم٤ٌمطم٨م ــ  ؾمٚمٛملم سمحٛمٚم٦م ـم٤مرقشمٗم٤مؤل امل

وُمٕمف  ^اًم٘مّم٦م إومم هل رؤي٦م ـم٤مرق سمـ زي٤مد ًمٚمٜمٌل ــ  عمّمداىمٞم٦م اًم٘مّم٦م إومم

ي٤م ـم٤مرق : ^اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ىمد شم٘مٚمدوا اًمًٞمقف وشم٘مٚمدوا اًم٘مز، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

وأصح٤مسمف  ^ومرأى ـم٤مرق اًمٜمٌل . ًمٕمٝمدشم٘مدم ًمِم٠مٟمؽ، وأُمـره سم٤مًمرومؼ سم٤معمًٚمٛملم واًمقوم٤مء سم٤م

. وهذه اًمرؤي٤م رآه٤م ـم٤مرق قمٜمد قمٌقره عمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق. ىمد دظمٚمقا إٟمدًمس أُم٤مُمف
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واًم٘مّم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م طمدصم٧م ومٞمام سمٕمد وهل أن ـم٤مرىًم٤م ىم٤مسمؾ سم٤مٕٟمدًمس اُمرأة قمجقز أظمؼمشمف سم٠من هل٤م 

صٗمف هل٤م سم٠مٟمف زوضًم٤م قم٤معًم٤م سم٤محلقادث، وىمد أظمؼمه٤م سم٠من هٜم٤مك أُمػًما ؾمٞمدظمؾ سمالدهؿ، وىمد و

ويم٤من هـذا اًمقصػ يمٚمف ُمقضمقًدا ذم . رضمؾ وخؿ قمغم يمتٗمف إين ؿمـ٤مُم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م ؿمٕمر

ـمـ٤مرق سمـ زي٤مد
(1

)    .

وىمد ايمتٛمؾ وصقل محٚم٦م ـم٤مرق سمـ زي٤مد إمم ضمٌؾ ـم٤مرق ُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم يقم 

م710/ هـ92آصمٜملم اخل٤مُمس ُمـ ؿمٝمر رضم٥م ذم قم٤مم 
(2)

سم٤مشمٗم٤مق قمغم شم٠مريخ اًمٕم٤مم،  

ف قمغم اًمِمٝمر طمٞم٨م ذيمر أٟمف يم٤من ذم ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمنواظمتال
(3

، واًمِمٝمر إول هق إيمثر (

شم٠ميمٞمًدا، ويم٤من قمٌقر ـم٤مرق سمًٌٕم٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ ضُمٚمٝمؿ ُمـ اًمؼمسمر وأىمٚمٝمؿ اعمقازم واًمٕمرب
(4

). 

وطمٞمٜمام ٟمزل ـم٤مرق سم٤ًمطمؾ ضمٌؾ ـم٤مرق اٟمت٘مؾ إًمٞمف، وسمدأ ذم إيمامل اإلقمداد عمًػمة 

قمًٙمري٦م ًمف ينمف ُمـ ظمالهل٤م قمغم ُمًػمة ومتحف  وم٤مؾمتٗمتح أُمره سم٢مٟمِم٤مء ىم٤مقمدة. اًمٗمتح

وهلذا اظمت٤مر هل٤م اعمٙم٤من إٟم٥ًم وهق ضمٌؾ . وشمٙمقن ًمف اعمٚمج٠م أُمـ قمٜمد احل٤مضم٦م ًمذًمؽ

ـم٤مرق، وم٠مٟمِم٠م سمف طمّمٜم٤ًم أطمٞمط سمًقر طمقًمف
(5

وسمٕمد إمت٤مُمف هلذه اًم٘م٤مقمدة ىم٤مم ـم٤مرق سم٢مرؾم٤مل  ،(

شمٙمِم٤مف اعمٜمٓم٘م٦م وومرض اس: قمدد ُمـ احلٛمالت اًمٕمًٙمري٦م، ًمٚم٘مٞم٤مم سمدوريـ ذم آن واطمد مه٤م
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وُمـ أسمرز هذه احلٛمالت محٚم٦م سم٘مٞم٤مدة قمٌد اعمٚمؽ . اًمًٞمٓمرة قمغم إُم٤ميمـ اًمتل يّمٚمقن إًمٞمٝم٤م

سمـ أيب قم٤مُمر اعمٕم٤مومري، شمقضمٝم٧م ُمـ ضمٌؾ ـم٤مرق إمم ضمٝم٦م اًمِمامل اًمٖمريب ُمٜمف سم٤مدم٤مه طمّمـ 

ىمرـم٤مضمٜم٦م
(1

وىمد متٙمٜم٧م هذه احلٛمٚم٦م ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم هذا احلّمـ، وسم٘مل هب٤م قمٌد اعمٚمؽ  .(

عمٕم٤مومري طم٤مُمًٞم٤م هل٤م ًمت٠مُملم ظمٓمقط اعمًٚمٛملما
(2

).  

ويم٤من . صمؿ سمدأ ـم٤مرق سمـ زي٤مد سمحٛمٚمتف اًمرئٞم٦ًم وشمقضمف إمم ٟم٤مطمٞم٦م اجلزيرة اخلياء

شمقضمف ـم٤مرق إمم اجلزيرة اخلياء ًمٕمٚمٛمف سمٛمدى أمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم شم٠مُملم ظمٓمقط 

وهٜم٤م . عمٖمرب اإلؾمالُملاعمًٚمٛملم داظمؾ إٟمدًمس، وأمهٞمتٝم٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م آرشم٤ٌمط اعمًتٛمر سم٤م

ــ  طمدث اعمتقىمع طمٞم٨م هقمج٧م محٚم٦م ـم٤مرق ُمـ ىمٌؾ طم٤مُمٞم٦م ىمقـمٞم٦م ي٘مقده٤م ىم٤مئد يدقمك سمٜم٩م

همػم أن هذه احل٤مُمٞم٦م هزُم٧م هزيٛم٦م ــ  يًٛمك هذا اًم٘م٤مئد ذم اعمّم٤مدر إؾم٤ٌمٟمٞم٦م سمٜمِمق أو سمٜمثٞمق

ؾم٤مطم٘م٦م ومل يٜم٩م ُمٜمٝم٤م ؾمقى ىم٤مئده٤م
(3

ومل شمٙمـ هذه احلٛمٚم٦م هل احلٛمٚم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل  .(

واضمٝمٝم٤م ـم٤مرق ىمٌؾ ُمقاضمٝمتف حل٤ميمؿ اًم٘مقط ًمذريؼ، طمٞم٨م واضمف قمغم ُمِم٤مرف اجلزيرة 

اخلياء طم٤مُمٞم٦م أيمؼم ُمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م ي٘مقده٤م شمدُمػم اًم٘م٤مئد اعمقيمؾ سم٤معمٜمٓم٘م٦م اجلٜمقسمٞم٦م ُمـ 

ُمـ ىمٌؾ ًمذريؼ، واًمذي يمت٥م ًمف سمٜمزول اعمًٚمٛملم إٟمدًمس ــ  اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦مــ  إٟمدًمس

اؾمتٛمرت اعمٕمريم٦م سملم ـم٤مرق وشمدُمػم صمالصم٦م أي٤مم، اٟمتٝم٧م وىمد . دون قمٚمٛمف سمٛمٙم٤من ُم٘مدُمٝمؿ

سم٤مٟمتّم٤مر ـم٤مرق سمـ زيـ٤مد، ودظمـقل اجلزيرة اخلـياء حت٧م ؾمٞمٓمرشمف
(4

وهبذا أصٌح٧م  .(
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شمٚمؽ إرايض اًمتل فمٝمر ُمدى أمهٞمتٝم٤م . أهمٚم٥م أرايض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم أيدي اعمًٚمٛملم

ذًمؽ ُمـ ظمالل شمقاضمد قمدد واهتامم اًم٘مقط هب٤م ظم٤مص٦م سمٕمد محٚم٦م اًم٘م٤مئد ـمريػ سمـ ُم٤مًمؽ، و

ُمـ ىم٤مدهتؿ يمام فمٝمر ؾم٤مسمً٘م٤م ومتدُمػم حيٙمؿ ُمٜم٤مـمؼ اجلزيرة اخلياء، وأًمقٟمّمق دي ىمزُم٤من 

.  حيٙمؿ ُمديٜم٦م ـمريػ

وأُم٤مم هذه آٟمتّم٤مرات اعمتت٤مسمٕم٦م واًمٜمج٤مطم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمحٛمالت اإلؾمالُمٞم٦م يم٤من 

ًم٘مدوم مل يٙمـ ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذا ا. ًمزاًُم٤م قمغم ًمذريؼ اًم٘مدوم ًمٚمقىمقف قمغم إُمر سمٜمٗمًف

ُمًتٌٕمًدا ُمـ ومٙمر اًم٘م٤مئد اعمًٚمؿ ـم٤مرق سمـ زي٤مد، ًمذًمؽ ىم٤مم سمٛمراؾمٚم٦م ىم٤مئده ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم 

خيؼمه سمام وصؾ إًمٞمف ُمـ وؿ ًمٚمجزيرة اخلياء وأقمامهل٤م إمم إىمٚمٞمؿ اًمٌحػمة، يمام ـمٚم٥م ُمٜمف 

وهٜم٤م يم٤مٟم٧م إقم٤مٟم٦م اًم٘م٤مئد اعمتٞم٘مـ عمثؾ هذه . اعمٕمقٟم٦م واعم٤ًمقمدة عمقاضمٝم٦م ضمٞمش ًمذريؼ

اث، طمٞم٨م أرؾمؾ ُمقؾمك إمم ـم٤مرق مخ٦ًم آٓف ُم٘م٤مشمؾ قمـ ـمريؼ ؾمٗمـ يم٤من يٕمده٤م إطمد

ُمٜمذ أن أرؾمؾ ـم٤مرىًم٤م إمم إٟمدًمس
(1

وهبذا أصٌح قمدد ُم٘م٤مشمكم ضمٞمش ـم٤مرق اصمٜمل قمنم  ،(

وهذا اًمٕمدد ي٘م٤مسمؾ . أًمػ ُم٘م٤مشماًل، ي٘مقد ظمٞمٚمٝم٤م ُمٖمٞم٨م اًمروُمل ُمقمم اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ

ُمئ٦م أًمػ ُم٘م٤مشمؾ هبؿ أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم أًمػ أوٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م ًمف، ومجٞمش ًمذريؼ يتٙمقن ُمـ 

﴾ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤مممــ  وم٤مرس
(2

وًمٙمـ  .(

سمقادر ٟمّمـر اعمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م فم٤مهرة ُمٜمذ اًمٌداي٦م، ومٚمذريؼ أويمؾ أُمر ُمٞمٛمٜم٦م ضمٞمِمف وُمٞمنشمف 

إمم أسمٜم٤مء طم٤ميمؿ اًم٘مقط اًم٤ًمسمؼ همٞمٓمِم٦م اًمراهمٌلم ذم اؾمتٕم٤مدة طمٙمٛمٝمؿ اًم٤ًمسمؼ، واًمذيـ يم٤مٟمقا 

رون أن دور اعمًٚمٛملم ًمـ يتج٤موز احلّمقل قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ واًمٕمقدة إمم دي٤مرهؿ، مم٤م دومٕمٝمؿ ي

سم٤مإلو٤موم٦م ًم٘مٞم٤مم يٚمٞم٤من سم٤مـمالع اعمًٚمٛملم . إمم اًمتخ٤مذل واًمتٝم٤مون ذم اًم٘مت٤مل ًمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم

ًمٓم٤مرق سمـ زي٤مد اًمذي ئمٝمر أٟمف مل يتقان قمـ و ،قمغم قمقرات اًم٘مقط وأُم٤ميمـ وٕمٗمٝمؿ

                                                                                                                                               

.  165اًمٗمتح وآؾمت٘مرار اًمٕمريب، ص

اًمٗمتح : قمٌداًمقاطمد ذٟمقن. 75شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 257، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

. 24، صةٟمٔمرة قمٍمي: قمٌداًمقاطمد ذٟمقن. 162وآؾمت٘مرار اًمٕمريب، ص

. 7: ؾمقرة حمٛمد، آي٦م    (2)



يمام أن ًمذريؼ مل ي٘مدر اخلٓمر اًمذي يقاضمٝمف وهق ُم٤م فمٝمر قمٚمٞمف . قمريم٦مآؾمـتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم امل

شمٕمرف  ةزم، وىمد أىم٤مم ًمذريؼ ُمٕمًٙمره سم٘مريسمٛم٘مدُمف إمم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م ُمتحٚمًٞم٤م سم٤مُٕمقال واًمح

" vejer de la fronteraومٞمخػم ذي ٓومروٟمتػمة "سمـ 
(1

وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ هذا ُم٤م ىم٤مم سمف  .(

عمٕمريم٦م، وم٘مد سمدأ أُمره سم٤مظمتٞم٤مر اعمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م، طمٞم٨م ـم٤مرق سمـ زي٤مد ُمـ آؾمتٕمداد اعمت٘مـ ل

ضمٕمؾ ُمٜمٓم٘م٦م اعمقاضمٝم٦م سمٞمٜمف وسملم ًمذريؼ قمغم ضمٌٝم٦م واطمدة، وذًمؽ سمجٕمؾ سمحػمة اخلٜمدق
(2

) 

قمـ يٛمٞمٜمف، وضمٌؾ ؾمٞمػما دل رشملم قمـ ي٤ًمره، يمام أٟمف مل يٖمٗمؾ أن جيٕمؾ اًمٓمريؼ سمٞمٜمف وسملم 

يمام . همرب حت٧م أي فمرف يم٤مناجلزيرة اخلياء ؾم٤مًمًٙم٤م وذًمؽ يمل يًتٓمٞمع آشمّم٤مل سم٤ممل

يمام طمدث ــ  متٞمز ـم٤مرق سمٕمدم متٞمٞمز ٟمٗمًف قمـ ضمٜمده يمل ٓ يّمٌح هدوًم٤م يًٝمؾ اًمقصقل إًمٞمف

سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمدم صم٤ٌمشمف ذم ُمٙم٤من واطمد أصمٜم٤مء اعمٕمريم٦م، وُمِم٤مريم٦م ــ  ُمع ًمذريؼ ذم هذه اعمٕمريم٦م

ضمٜمده اًم٘مت٤مل وسم٨م روح اًمّمؼم واًمٕمزيٛم٦م سمٞمٜمٝمؿ
(3

).  

اًمٓمروملم واًمتل قمروم٧م سمٛمٕمريم٦م وادي ًمٙم٦موىمد يم٤مٟم٧م اعمٕمريم٦م سملم 
(4

ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع  (

وىمد اؾمتٛمرت قمدة أي٤مم اظمتٚمػ ذم قمدده٤م سملم صمالصم٦م . م710/ هـ92ًمرسمٞمع إول ُمـ قم٤مم 

وصمامٟمٞم٦م أي٤مم، وًمٙمـ هن٤ميتٝم٤م ُمع شمٕمدد ُمقاوع اعمٕمريم٦م يم٤مٟم٧م واطمدة، وهل اٟمتّم٤مر اعمًٚمٛملم 

ىمقـمل سملم ُم٘متٚمف واظمتٗم٤مئف ًمٙمـ يمال وهزيٛم٦م ًمذريؼ، وىمد اظمتٚمػ ذم ُمّمػم هذا احل٤ميمؿ ال

                                                 

، 2هاج اعمٚمقك، ج: اًمٓمرـمقر. 74اإلُم٤مُمـ٦م واًمًٞم٤مؾم٦م، ص: ٟمقرياًمدي. 36اعم١مٟمس، ص: اسمـ أيب ديٜم٤مر    (1)
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اًمرأيلم ًمٞمس ًمديف دًمٞمؾ ُم١ميمد، سمٕمد هجٛم٦م ُمت٘مٜم٦م ىم٤مم هب٤م ـم٤مرق وقمدد ُمـ ضمٜمقده قمغم ظمٞمٛم٦م 

ًمذريؼ
(1

).  

وسمٕمد هذه اعمٕمريم٦م قم٤مد يٚمٞم٤من إمم إسمداء ُم٤ًمقمدشمف ًمٓم٤مرق سم٠من قمٚمٞمف أن أن يتقضمف إمم 

ى، وؾمٞمٙمقن هق قم٤مصٛم٦م اًم٘مقط ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م، وأن يٗمرق ضمٜمقده قمغم اعمدن إظمر

وأصح٤مسمف أدًٓء حت٧م إُمرة ـم٤مرق وىمقاده 
(2

وئمٝمر ًمديٜم٤م هٜم٤م أن يٚمٞم٤من يم٤من يرهم٥م ذم . (

اًم٘مْم٤مء قمغم طمٙمؿ ًمذريؼ ٓ قمغم ؿمخص ًمذريؼ، مم٤م يدقمؿ اًمرأي اًم٤ًمسمؼ اًمذي يرى أن 

ُم٤ًمقمدة يٚمٞم٤من مل شمٙمـ سم٥ًٌم اقمتداء ًمذريؼ قمغم اسمٜمتف وم٘مط
(3

وهذا إُمر هق اًمذي حت٘مؼ،  .(

. ق سم٢مرؾم٤مل محالشمف إمم قمدد ُمـ اعمدن، وشمقضمف هق إمم اًمٕم٤مصٛم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦موم٘مد ىم٤مم ـم٤مر

ويالطمظ هٜم٤م أن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٕمد اطمتْم٤مهن٤م عمٕمؽمك اًمٗمتح اإلؾمالُمل ُمـ سمداي٦م 

ومٚمؿ . احلٛمالت آؾمتٓمالقمٞم٦م وهاي٤م اًمٗمتح، اطمتْمٜم٧م أيًْم٤م محالت اًمٗمتح سم٤مٕٟمدًمس

ُٓمٞم٦م إليمامل ُمًػمة اًمٗمتح، طمٞم٨م شمؽمك اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمٜمدُم٤م شمقضمٝم٧م اجلٞمقش اإلس

أسم٘مك ـمـ٤مرق ُم٤ًمقمده قمٌد اعمٚمؽ سمـ قم٤مُمر اعمٕم٤مومري قمغم ُمـديٜم٦م اجلـزيرة اخلياء
(4

وُمـ  .(

هٜم٤م يرى اًم٤ٌمطم٨م أن اؾمت٘مرار اًمٗمتح ومٞمام سمٕمد قم٤مئد ًمث٤ٌمت أُمر ىم٤مقمدشمف اجلديد اعمتٛمثٚم٦م ذم 

.  أرايض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

شمؿ ومتح ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم أىمؾ  ــ ة اًمنيٕم٦ميوؿمٙمٚم٧م هذه اًمتٓمقرات اًمًٞم٤مس

حمريًم٤م ًم٘مدوم اًم٘م٤مئد ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم إمم إٟمدًمس، وىمد يٙمقن ىمدوم ُمقؾمك إمم ــ  ُمـ ؾمٜم٦م

إٟمدًمس سمٓمٚم٥م ُمـ ـم٤مرق سمـ زي٤مد ٟمٗمًف اًمذي اطمت٤مج عم٤ًمقمدشمف ظم٤مص٦م وأن قمدد ضمٜمقد 

                                                 

اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م، : اًمديٜمقري. 176، ص1سمدائع اًمًٚمؽ، ج: اسمـ إزرق. 36اعم١مٟمس، ص: اسمـ أيب ديٜم٤مر    (1)
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وان سمٕمد وىمد ظمرج ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم ُمـ اًم٘مػم. ضمٞمش ُمقؾمك يم٤من يمٌػًما يمام ؾمٞمٔمٝمر ٓطمً٘م٤م

م، وُمٕمف وضمقه 711/ هـ93أن أويمؾ أُمره٤م إمم اسمٜمف قمٌداهلل ذم ؿمٝمر رضم٥م ُمـ قم٤مم 

ويم٤من قمٌقر ُمقؾمك إمم إٟمدًمس ُمـ ُمديٜم٦م ـمٜمج٦م سم٤مدم٤مه . اًمٕمرب واعمقامم وقمروم٤مء اًمؼمسمر

ويمام ؾُمٛمل . اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ اًمٕم٤مم ٟمٗمًفُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء 

سمـ زي٤مد سم٤مؾمٛمف، يم٤من احل٤مل عمقٓه ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم طمٞم٨م ؾُمٛمك اعمٙم٤من اًمذي ٟمزل سمف ـم٤مرق 

وسم٤مجلزيرة اخلياء ىم٤مسمؾ ُمقؾمك يٚمٞم٤من اًمذي ىمدم ًمف . اعمقوع اًمذي رؾم٤م سمف ُمرؾمك ُمقؾمك

ـمٚمٌف سم٤مًمتقضمف إمم ـم٤مرق ُمـ همػم اًمٓمـريؼ اًمذي ؾمٚمٙمـف ـم٤مرق سمـ زي٤مد، واًمت٘مك اًم٘م٤مئدان 

سم٤مًم٘مـرب ُمـ ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م
(1

)  .

يٌدأ سمام قُمِرف ذم . وُمٜمٝم٤م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م طمٙماًم إؾمالُمًٞم٤م ضمديًداوهبذا سمدأت إٟمدًمس 

ذًمؽ اًمٕمٍم اًمذي ٓ شُمقرد ومٞمف اعمّمـ٤مدر قمـ . اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل سمٕمٍم اًمقٓة ذم إٟمدًمس

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞمـ٦م أّي٦م أطمداث ه٤مُم٦م ؾمقى سمٕمض اًمِمـذرات همػم اعمٙمتٛمٚم٦م
(2

وىمد يٕمقد هذا . (

ُمٞمدان اًمٗمتح اإلؾمالُمل سمِمٛمـ٤مل إٟمدًمس، وًم٘مرهب٤م ُمـ  إُمر ًمٌٕمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمـ

احلٙمؿ اإلومري٘مل اعمنمف قمغم إٟمدًمس ًمٗمؽمات ـمقيٚم٦م ُمـ هذا اًمٕمٍم مم٤م ايمًٌٝم٤م ٟمققًم٤م ُمـ 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن يمقن ُمديٜم٦م ـمريػ ذم هذه اًمٗمؽمة شمٕمد ُمديٜم٦م صٖمػمة، سم٤مإلو٤موم٦م . آؾمت٘مرار

٤ًٌم قمغم فمٝمقر ًمٕمدم شمقاضمد ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق يمٛمديٜم٦م هل٤م دور ذم إ طمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ىمد أصمر ؾمٚم

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم ُمنح إطمداث ذم قمّمـر اًمقٓة سم٤مٕٟمدًمس، رهمؿ اًمدور اعمِمٝمقد عمدن 

.  اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمغم ُمر احل٘م٥م اًمت٤مرخيٞم٦م

                                                 

شم٤مريخ : اسمـ اًمٙمردسمقس. 36اعم١مٟمس، ص: اسمـ أيب ديٜم٤مر. 76وإٟمدًمس، صومتقح أومري٘مٞم٤م : اسمـ قمٌداحلٙمؿ    (1)

: اًمذهٌل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن. 49، ص24هن٤مي٦م إرب، ج: اًمٜمقيري. 49إٟمدًمس، ص

، دار اًمٖمرب اإلؾمـالُمل، 1، حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ط2قمالم، ُم٩م ريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم وإشم٤م

: اسمـ إصمػم. 150، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمـٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمـدون. 1118م، ص2003/ هـ1424سمػموت، 

 . 89ومجر إٟمدًمس، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 34ُمراطمؾ ؾم٘مقط اًمثٖمقر، ص: حمٛمد اًمٕماميرة. 656اًمٙم٤مُمؾ، ص

Anwar Cheine: Muslim Spain, P 8 - 9.Salma Khadra: The Legacy, P 8 - 9.  

.  122، صسمحقث: يمامل اًمًٞمد    (2)



وأول رواي٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٕمد اًمٗمتح اإلؾمالُمل هل اًمرواي٦م اًمتل أؿمـ٤مرت إمم 

سمد اعمٚمؽ سمـ قم٤مُمر اعمٕم٤مومري، اًمذي يُمٚمػ سم٢مدارة ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء ُمٜمذ سمداي٦م اًمٗمتح ع

اإلؾمالُمل وحتديًدا ُمٜمذ محٚم٦م ـم٤مرق سمـ زي٤مد، وم٘م٤مم هب٤م وؾم٤مد أهٚمٝم٤م
(1

). 

ويم٤مٟم٧م اجلزيرة اخلياء ُمريمًزا ُمٝماًم ًمتجٛمع ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب ُمٜمذ سمداي٦م شم٤مرخيٝمـ٤م 

وُمـ أسمرز ىمٌـ٤مئؾ قمدٟم٤من ىمٌٞمٚم٦م يمٜم٤مٟم٦م، . ًمٕمرباإلؾمالُمل، وم٘مد اطمتْمٜم٧م قمدًدا ُمـ ىم٤ٌمئؾ ا

يمام اطمتْمٜم٧م اجلزيرة اخلياء أهؾ . وُمـ ىمحٓم٤من ىم٤ٌمئؾ ظمقٓن وسمٜمق قمذرة وخلؿ وضمذام

ومٚمًٓملم
(2

وهٜم٤م يالطمظ أن اجلزيرة اخلياء أصٌح٧م ُمـريمًزا ًمٚمٕمرب، مم٤م أصمر قمغم . (

.   سأطمقاهل٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ومٙم٤مٟم٧م قمٜمًٍما أؾم٤مؾمًٞم٤م ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمٕمرىمٞم٦م سم٤مٕٟمدل

ومٕمـ ـمري٘مٝم٤م وضمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ ىمٓمـ اًمٗمٝمري
(3

/ هـ122وازم إٟمدًمس ىمقشمف ذم قم٤مم  (

صمؿ يم٤مٟم٧م اجلزيرة اخلياء أطمد أهؿ . م ًمدقمؿ اًمٕمرب ذم ُمديٜم٦م ـمٜمج٦م اعمٖمرسمٞم٦م739

إهداف اًمتل يٜمِمده٤م اًمؼمسمر ذم إٟمدًمس قمٜمدُم٤م صم٤مروا شمْم٤مُمٜم٤ًم ُمع إظمقاهنؿ سمرسمر اعمٖمرب ذم 

وم٘مد ؾمػم اًمؼمسمر اعمجتٛمٕمقن ُمـ يمؾ ُمـ ضمٚمٞم٘مٞم٦م. سمـ ىمٓمـقمٝمد اًمقازم قمٌد اعمٚمؽ 
(4

وُم٤مردة (
(5

) 

وىمقريف
(6

وـمٚمٌػمة (
(7

ذم صمقرهتؿ هذه ود اًمٕمرب صمالصم٦م ضمٞمقش ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م هدف  (

                                                 

.  351، ص1ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 59أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي ذم : ظم٤مًمد سمـ قمٌداًمٙمريؿ سمـ محقد اًمٌٙمر. 375 – 373ومجر إٟمدًمس، ص: طمًلم ُم١مٟمس    (2)

حمٛمد . 48م، ص1993/ هـ1414، ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز اًمٕم٤مُم٦م، اًمري٤مض، 1إٟمدًمس ذم قمٍم اإلُم٤مرة، ط

.  238 – 237قمٍم آشم٤ًمق، ص: أؾمٕمد

ًٓ ؾمٜم٦م . أُمػم إٟمدًمس وًمٞمٝم٤م ؾمٜم٦م مخس قمنم وُم٤مئ٦م ًمٚمٝمجرة: قمٌد اعمٚمؽ سمـ ىمٓمـ سمـ قمّمٛم٦م اًمٗمٝمري    (3) شمقذم ُم٘متق

.  333سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اٟمٔمر اًمْمٌل. مخس وقمنميـ وُمئ٦م ًمٚمٝمجرة

ـمٚمز ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ؿمامزم إٟمدًمس ذم أىمّم٤مه ُمـ ضمٝم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ىمرب ؾم٤مطمـؾ اعمحٞمط إ: ( Galicia)ضمٚمٞم٘مٞم٦م     (4)

.  183، ص2ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. اًمٖمرب

ُمٕمجؿ اًمٌـٚمدان، : اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م سم٤مٕٟمدًمس سملم اًمٖمرب واجلقف ُمـ أقمٛمـ٤مل ىمرـم٦ٌم: (Merida)ُم٤مردة     (5)

.  46، ص5ج

.  468، ص4ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: ر احلٛمقياٟمظ. ُمديٜم٦م ُمـ ٟمقاطمل ُم٤مردة سم٤مٕٟمدًمس: (Coria)ىمقريف     (6)

: اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م سم٤مٕٟمدًمس ُمـ أقمٛمـ٤مل ـمٚمٞمٓمٚم٦م، ىمديٛم٦م اًمٌٜم٤مء: (Talavera de la Reina)ـمٚمٌػمة     (7)



همػم أن . ُمٕملم، ويم٤مٟم٧م إهداف اًمثالصم٦م هل ُمدن ىمرـم٦ٌم، وـمٚمٞمٓمٚم٦م، واجلزيرة اخلياء

ًمؽ إلطمداث حت٤مًمػ ُمع سمٜمل ضمٚمدهتؿ اهلدف اًمث٤مًم٨م ُمٜمٝم٤م هق إهؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمؼمسمر، وذ

سمرسمر اعمٖمرب؛ وٕضمؾ هذا اهتؿ سمف اًمؼمسمر، ومٙم٤من هذا اجلٞمش هق إىمقى سملم اجلٞمقش 

اًم٤ًمسم٘م٦م وأيمثره٤م شمٜمٔمٞماًم 
(1

).  

وذم هذه إصمٜم٤مء يم٤من قمٌد اعمٚمؽ سمـ ىمٓمـ ىمد قمجز قمـ صد صمقرة اًمؼمسمر مم٤م دومٕمف إمم 

آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٌٚم٩م سمـ سمنم اًم٘مِمػمي
(2

ة ؾمٌتف، واعمح٤مس ُمـ ىمٌؾ سمرسمر اعمٖمرب اعمتقاضمد سمٛمديـ (

سمٕمد أن اؿمؽمط قمٚمٞمف ُم٤ًمقمدشمف ذم اًم٘مْم٤مء قمغم سمرسمر إٟمدًمس، وقمدم اًمٌ٘م٤مء سم٤مٕٟمدًمس أيمثر 

ُمـ قم٤مم واطمد ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمًامح ًمف سم٤مًمٕمٌقر إمم إٟمدًمس، طمٞم٨م إن سمٚم٩م ومج٤مقمتف اًمِم٤مُمٞملم 

وىمد شمردد اسمـ ىمٓمـ ذم . قم٤مٟمقا اًمٌمء اًمٙمثػم ُمـ أصمر احلّم٤مر اعمٗمروض قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اًمؼمسمر

اًمًامح ًمٌٚم٩م ومج٤مقمتف ُمـ ىمٌؾ، طمٞم٨م أٟمف يم٤من ئمـ سم٠من صمقرة اًمؼمسمر ود اًمِم٤مُمٞملم وًمٞم٧ًم 

،ود اًمٕمرب، وًمٙمٜمف ُاظمؼم ُمـ ىمٌؾ اًمٕمرب اًمٗم٤مريـ ُمـ ٟمقاطمل اؿمؽمف
 

وًمٞمقن
(3

سم٠من اًمثقرة  (

. ود اًمٕمرب يم٤موم٦م

قمدُم٤م قمؼم م طمتك ىم٤مم سم٤مُٕمر اعمٜم٤مط سمف، وم٥م740/ هـ123وُم٤م أن قمؼم سمٚم٩م ذم قم٤مم 

                                                                                                                                               

.    43، ص4ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج

ًمٚمٌٜم٤مين، ، دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي، اًم٘مـ٤مهرة، دار اًمٙمت٤مب ا1أظم٤ٌمر جمٛمققم٦م، حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، ط: جمٝمقل    (1)

دوًم٦م اإلؾمالم، : حمٛمد قمٜم٤من. 31، ص2اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 43م، ص1981/ هـ1401سمػموت، 

ُمٕم٤ممل شم٤مريخ : طمًلم ُم١مٟمس. 33، ص1ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 123، ص1 – 1ج

 ةؾم٦ًم اعمٍمير، دار اعمٕم٤مرف، اعم١م، شمرمج٦م طمًـ طم٥م1شم٤مريخ ُمًٚمٛمل أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، ج: دوزي. ر. 281اعمٖمرب، ص

ضمٞمػمُمق همقٟمزاًمٞمس سمًتق َوإٟمريٙمق همقٟمزاًمٞمس . 158ُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، صااًمع

واٟمٕمٙم٤مؾم٤مهت٤م قمغم إٟمدًمس، شمرمج٦م قمٌداهلل قمكم  (م740/ هـ122)صمقرة اًمؼمسمر ذم ؿمٛمـ٤مل أومري٘مٞم٤م : يمراومٞمقشمق

. 450  -449ت واًمٕمٓم٤مءات، صىمرون ُمـ اًمت٘مٚم٤ٌم "اًمزيدان، اًمًجؾ اًمٕمٚمٛمل ًمٜمدوة إٟمدًمس 
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يم٤من واًمًٞم٤م قمغم ـمٜمج٦م، واٟمت٘مؾ إمم إٟمدًمس سم٥ًٌم شمٙم٤مصمر قم٤ًميمر ظمقارج اًمؼمسمر قمٚمٞمف، : سمٚم٩م سمـ سمنم اًم٘مِمػمي    (2)

. 212سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اٟمٔمر اًمْمٌل. شمقذم ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وُم٤مئ٦م ًمٚمٝمجرة، وىمٞمؾ أٟمف ىمتؾ

اًمـروض اعمٕمٓمـ٤مر، : اٟمٔمر احلٛمػمي. ىمـ٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد ىمِمت٤مًم٦م، وهل ذم أىمَم ؿمٛمـ٤مل إٟمدًمس: (León)يقن ل    (3)
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وسمدأ ذم إقمداد ضمٜمده اًم٤ٌمًمغ قمددهؿ قمنمة . ًمٚمجزيرة اخلياء شمقضمف ُم٤ٌمذة إمم ىمرـم٦ٌم

يِم٤مر إمم أن سمٚم٩م ىمد ه٤مضمؿ ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء ىمٌؾ قمٌقره، وحتديًدا دار ــ  آٓف ُم٘م٤مشمؾ

.  صٜم٤مقمتٝم٤م وطمّمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم قمدد ُمـ اعم١من وإؾمٚمح٦م واًمًٗمـ

ضمٞمش اًمؼمسمر اعمتقضمف إمم اجلزيرة اخلياء عمٜمع ويم٤مٟم٧م وضمٝمتف اًمرئٞم٦ًم هل اًم٘مْم٤مء قمغم 

حت٤مًمٗمٝمؿ ُمع سمرسمر اعمٖمرب، وذًمؽ ًمٚمحد ُمـ ظمٓمقرهتؿ اًمتل ىمد يّمٕم٥م اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ذم 

وومٕماًل ٟمجح سمٚم٩م ذم اًم٘مْم٤مء قمغم صمقرة اًمؼمسمر ذم أىمؾ ُمـ قم٤مم، . طم٤مل طمدوث هذا اًمتح٤مًمػ

اجلزيرة ويم٤مٟم٧م آظمر ُمٕمريم٦م ُمٕمٝمؿ هل ُمٕمريم٦م وادي ؾمٚمٞمط اًمتل وىمٕم٧م سم٤مًم٘مرب ُمـ 

م، وىمد اٟمتٍم هب٤م سمٚم٩م قمغم اًمؼمسمر741/ هـ124اخلياء ذم قم٤مم 
(1

).  

يرة اخلياء دور ، ويم٤من ًمٚمجزةك وسمٚم٩م مل ُيٙمت٥م ًمف آؾمتٛمراريًمٙمـ شمقاومؼ قمٌد اعمؾ

ومٌٕمدُم٤م اٟمتٝمك دور سمٚم٩م ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اًمؼمسمر ـمٚم٥م ُمٜمف . هذا اًمتقاومؼ ةذم قمدم اؾمتٛمراري

ق ؾمٗمـ قمٌد اعمٚمؽ اعمتقاضمدة سم٤مجلزيرة اخلياء، همػم قمٌد اعمٚمؽ ُمٖم٤مدرة إٟمدًمس قمـ ـمري

ظمروضمف ُمـ إٟمدًمس قمـ ـمريؼ ذق إٟمدًمس ُمـ ُمديٜم٦م أن يٙمقن أن سمٚم٩م ـمٚم٥م 

ُمرؾمٞم٦م
(2

ًمٙمــ قمٌد اعمٚمؽ . ًمٙمل يٙمقن سمٕمٞمًدا قمـ سمرسمر اعمٖمرب، ويًتٓمٞمع اًمٕمٌقر سمًالم ،(

أن قمٌد  ويرى اًم٤ٌمطم٨مــ  رومض ذًمؽ ومتًـؽ سمرأيف سمحج٦م أن ًمٞمس ًمـديف ؾمٗمـ سمٛمرؾمٞم٦م

اعمٚمؽ مل يزل ُمتخقوًم٤م ُمـ اًمؼمسمر، وىمد يم٤من يرضمق ُمـ هذا اًمٕمٛمؾ أن يتْمح أُم٤مُمف ُمدى 

وهذا ــ  صمقرة اًمؼمسمر ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم صٗم٦م شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع سمٚم٩م قمٜمد اٟمت٘م٤مًمف إمم اعمٖمرب ةياؾمتٛمرار

. إُمر أهمْم٥م سمٚم٩م ُمـ قمٌد اعمٚمؽ

                                                 

اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، : اسمـ قمذاري. 212سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل. 82شم٤مريخ اومتت٤مح إٟمدًمس، ص: اسمـ اًم٘مقـمٞم٦م    (1)

ومجر إٟمدًمـس، : ؤٟمسطمًلم م. 33، ص1ُمقؾمققم٦م إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 31 – 30، ص2ج

شم٤مريخ ُمًٚمٛمل أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، : دوزي. 450صمقرة اًمؼمسمر، ص: سمًتق. 407شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 202ص

.  158، ص1ج

Anwar Cheine: Muslim Spain, P 12 - 13. 

، 5ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م سمجٜمقب ؿمـرق إٟمدًمس ُمـ أقمٛمـ٤مل شمدُمػم: ( Murcia)ُمرؾمٞم٦م     (2)
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أم طمٙمٞمؿ وذم هذا اًمقىم٧م متٙمـ ره٤مئـ اًمِم٤مُمٞملم ُمـ اخلروج ُمـ أههؿ سمجزيرة 

سم٢مقم٤مٟم٦م ُمـ سمٚم٩م، وهؿ ذم أؿمد اًمٖمْم٥م ُمـ قمٌد اعمٚمؽ إلؾم٤مءة طم٤ميمؿ اجلزيرة اخلياء هلؿ، 

وقمدم إرؾم٤مل اعم٤مء واًمٓمٕم٤مم إًمٞمٝمؿ مم٤م أدى ًمقوم٤مة ذيػ دُمِم٘مل ُمٜمٝمؿ، وىمد يم٤مٟمقا ئمٜمقن 

. أن هذا اًمٗمٕمؾ يم٤من سمتقضمٞمف ُمـ قمٌد اعمٚمؽ ٟمٗمًف

ىمك اًم٘مٌض قمٚمٞمف وهق ذم ىمٍم وهٜم٤م اضمتٛمٕم٧م اًمٔمروف ود قمٌد اعمٚمؽ، وم٘م٤مم سمٚم٩م وده وأل

: واٟمتٝمك أُمر قمٌد اعمٚمؽ سم٘متٚمف قمغم رأيلم. م740/ هـ123احلٙمؿ سم٘مرـم٦ٌم ذم ذي اًم٘مٕمدة ُمـ قم٤مم 

رأى سم٠من سمٚم٩م ىمتٚمف وصٚمٌف، وآظمر سم٠من اًمره٤مئـ اًمِم٤مُمٞملم هؿ اًمذيـ ىمتٚمقه، ويٛمٞمؾ اًم٤ٌمطم٨م ًمٚمرأي 

ولم ًمف، وهق ُم٤م طمدث، اًمث٤مين سمٜم٤مًء قمغم رهم٦ٌم سمٚم٩م ذم احلٙمؿ وطم٤مضمتف ًمٕمـدم آصٓمدام سمٛمٕم٤مر

م741/ هـ124طمٞم٨م شمقمم سمٚم٩م احلٙمؿ سم٤مٕٟمدًمس ذم قم٤مم 
(1

)   .

وُمـ ظمالل هذه إطمداث فمٝمر ضمٚمًٞم٤م ُمدى أمهٞم٦م اجلزيرة اخلياء يمٛمٕمؼم ًمٚمٕمدوشملم 

. إٟمدًمًٞم٦م واعمٖمرسمٞم٦م، وىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ًمإلذاف قمغم اًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م ُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

سمٕمد؛ وهلذا أىم٤مم هب٤م اًمقازم احل٤ًمم سمـ ضار اًمٙمٚمٌلومٙم٤مٟم٧م حمط اهتامم اًمقٓة ومٞمام 
(2

ضمٜمد  (

ومٚمًٓملم
(3

).  

وًمٙمـ قمغم اًمرهمؿ ُمـ هذا إٓ أن سُمٕمد اجلزيرة اخلياء قمـ اًمٕم٤مصٛم٦م ىمرـم٦ٌم ضمٕمٚمٝم٤م 

ومٕمٜمدُم٤م صم٤مر قم٤مُمر سمـ قمٛمرو اًمٕمٌدري . هدوًم٤م ٕطمد اًمثقار ذم قمٝمد اًمقازم يقؾمػ اًمٗمٝمري

ٌُٕمد همؾ شمقاضمد اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٞمٛمٜمٞم٦م سمٙمثرة ذم اجلزيرة يمام اؾم٧م. ود يقؾمػ، اؾمتٗم٤مد ُمـ هذا اًم

                                                 

: اعم٘مريـزي شم٘مل اًمديـ. 31، ص2اًمٌٞم٤من اعمٖمـرب، ج: اسمـ قمذاري. 45 – 44أظمٌـ٤مر جمٛمققم٦م، ص: جمٝمقل    (1)

/ هـ1411، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1، حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٞمٕمالوي، ط2يمت٤مب اعم٘مٗمك اًمٙمٌػم، ج

: دوزي. 216 – 214ومجر إٟمدًمس، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 731اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم. 494م، ص1991

.  160، ص1شم٤مريخ ُمًٚمٛمل أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، ج

وزم إُم٤مرة إٟمدًمس ذم ؾمٜم٦م ُمئ٦م ومخس وقمنميـ ًمٚمٝمجرة، ُمـ  :احل٤ًمم سمـ ضار سمـ ؾمالُم٤من اًمٙمٚمٌل أسمق اخلٓم٤مر    (2)

: اٟمٔمر اسمـ إسم٤مر أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ أسمق سمٙمر اًم٘مْم٤مقمل. ىمٌؾ طمٜمٔمٚم٦م سمـ صٗمقان اًمٙمٚمٌل وازم إومري٘مٞم٦م

.  61م، ص1985، دار اعمٕمـ٤مرف، اًم٘م٤مهرة، 2، حت٘مٞمؼ طمًلم ُم١مٟمس، ط1حلٚم٦م اًمًػماء، جا

. 61، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اسمـ إسم٤مر    (3)



وسمدأ ذم اؾمتامًمتٝمؿ إًمٞمف سمتذيمػمهؿ سمٗمٕمٚم٦م يقؾمػ هبؿ ــ  يمام أذٟم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م ًمذًمؽــ  اخلياء

يقم ؿم٘مٜمدة
(1

).  

ومل شمٙمـ هذه اًمثقرة سم٤مًمثقرة اًمتل ُيًتٝم٤من هب٤م، طمٞم٨م إن ص٤مطمٌٝم٤م يَم٤مشم٥م اخلٚمٞمٗم٦م 

اًمٕم٤ٌمد أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر
(2

قمق ًمف سم٤مٕٟمدًمس وحيٙمٛمٝم٤م سم٤مؾمٛمف، إذا يٕمرض قمٚمٞمف أن يد (

. ووىمٗم٧م اجلزيرة اخلياء إمم صػ أول صم٤مئر هب٤م. سمٕم٨م إًمٞمف ُمرؾمقًُم٤م سم٢مُم٤مرهت٤م

ٜمف سمنمط ؾمٙمٜم٤مه  وأُم٤مم هذه اًمثقرة أقمٛمؾ يقؾمػ اًمٗمٝمري احلٞمٚم٦م دم٤مه هذا اًمث٤مئر، وم٠مُمَّ

عمديٜم٦م ىمرـم٦ٌم، وًمٙمـ ُم٤م أن شمؿ ذًمؽ طمتك ىم٤مم يقؾمػ سم٢مًم٘م٤مء اًم٘مٌض قمغم قم٤مُمر وضب 

وهبذا اٟمتٝم٧م هذه اًمثقرة دون أن يرؾمؾ إًمٞمٝم٤م يقؾمػ اًمٗمٝمري ضمٜمدًي٤م واطمًدا. هقمٜمؼ
(3

). 

وىمد ىم٤مُم٧م اجلزيرة اخلياء ذم قمٝمد يقؾمػ اًمٗمٝمري سمدور يمٌػم ذم اًمتخٗمٞمػ ُمـ 

ُمٕم٤مٟم٤مة أهـؾ إٟمدًمـس مم٤م وضمـدوه ُمـ اًمثقرات واعمج٤مقم٤مت وظم٤مصـ٦م ذم اًمٗمؽمة ُمـ 

ل قمٌقر أهـؾ إٟمدًمس ُمٜمٝم٤م إمم سمـالد وذًمؽ سمتًٝمل (م753ــ  م748/ هـ136ــ  هـ131)

اعمٖمرب
(4

). 

وهبذا يم٤مٟم٧م اجلزيرة اخلياء اعمٞمدان اًمقطمٞمد ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وٛمـ دائرة 

 . إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم قمٍم اًمقٓة

ويمام يم٤مٟم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمٌقاسم٦م إومم ًمٚمٗم٤محتلم اعمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م سمداي٦م ُم١مؾمس 

اًمرمحـ اًمداظمؾ اًمذي قمؼم إًمٞمٝم٤م ُمـ سمالد اعمٖمربطمٙمؿ اإلُم٤مرة إُمقي٦م سم٤مٕٟمدًمس قمٌد
(5

). 

إٓ أن ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م هذه ورهمؿ اهتامم إُمراء إُمقيلم هب٤م، وظم٤مص٦م ذم ؿم٠من شمٕمٞملم اًمقٓة 

                                                 

. 104اًمروض اعمٕمٓمـ٤مر، ص: اٟمٔمـر احلٛمـػمي. سمٕمدوة هنر ىمرـم٦ٌم، ىمٌـ٤مًم٦م ىمٍمه٤م ةىمري: (Segunda)ؿم٘مٜمدة     (1)

ؾمػم : اٟمٔمر اًمذهٌل. هـ158 سمـ حمٛمد سمـ قمكم اهل٤مؿمٛمل اًمٕم٤ٌمد، شمقذم ؾمٜم٦م أسمق ضمٕمٗمر قمٌداهلل: أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر    (2)

.  وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 83، ص7أقمالم اًمٜمٌالء، ج

.  135، ص1 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 26، ص3ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (3)

.  164شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 62 – 61أظم٤ٌمر جمٛمققم٦م، ص: جمٝمقل    (4)

.  87 – 86شم٤مريخ اومتت٤مح إٟمدًمس، ص: اسمـ اًم٘مقـمٞم٦م    (5)



قمٚمٞمٝم٤م، ىمد يم٤مٟم٧م وًمٗمؽمات زُمٜمٞم٦م ـمقيٚم٦م وُمتٕمددة شمًػم ذم ادم٤مه ُمٕم٤ميمس حلٙمؿ إُمراء 

يمام ؾمٞمٔمٝمر ــ  ود اإلُم٤مرة إُمقي٦مإُمقيلم؛ وذًمؽ سمتٌٕمٞمتٝم٤م وشمزقمٛمٝم٤م ًمٕمدد ُمـ اًمثقرات 

.  ٓطمً٘م٤م

: وىمد شمقمم طمٙمؿ اجلزيرة اخلياء ذم قمٝمد قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ قمدد ُمـ احلٙم٤مم هؿ

قمٌداهلل سمـ ظم٤مًمـد، وقمٌد اًمًالم سمـ سمًٞمؾ، ورزق سمـ اًمٜمٕمٛمـ٤من اًمٖم٤ًمين
(1

واًمرُم٤مطمس سمـ  ،(

قمٌداًمٕمزيز اًمٙمٜم٤مين
(2

) (3
طمٙمٛمٝمؿ ًمٚمجزيرة وًمٙمـ ه١مٓء احلٙم٤مم مل يذيمر قمٜمٝمؿ ذم أُمر . (

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذا قم٤مئد هلدوء أطمقاهل٤م ذم قمٝمد يمؾ ُمـ . اخلياء شمٗم٤مصٞمؾ شمذيمر

قمٌداهلل سمـ ظم٤مًمد وقمٌد اًمًالم سمـ سمًٞمؾ، واٟمِمٖم٤مل اعم١مرظملم سمثقرة رزق اًمٖم٤ًمين 

.  واًمرُم٤مطمس اًمٙمٜم٤مين قمـ ذيمر أطمقال اجلزيرة اخلياء

ومْمف ًمتٜمحٞم٦م قمٌداًمرمحـ م ُمٕمٚمٜم٤ًم ر760/ هـ143وم٘مد صم٤مر رزق سمـ اًمٜمٕمامن ذم قم٤مم 

اًمداظمؾ ًمف قمـ طمٙمؿ اجلزيرة اخلياء، وراومًْم٤م ًمدظمقل طم٤ميمؿ اجلزيرة اخلياء اعُمّٕملُم 

وىمد يٙمقن ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ يقؾمػ اًمٗمٝمري اًمٗم٤مر ُمـ قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ دور ذم ذًمؽ، . إًمٞمٝم٤م

وهٜم٤م متٙمـ رزق ُمـ مجع ظمٚمؼ يمثػم طمقًمف، . طمٞم٨م أٟمف شمقضمف سمٕمد ومراره إمم اجلزيرة اخلياء

أهمٚمٌٝمؿ ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٞمامٟمٞم٦م، وشمقضمف هبؿ إمم ؿمذوٟم٦م ومتٚمٙمٝم٤م، صمؿ شمقضمف ُمٜمٝم٤م إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م 

وًمٙمـ احلّم٤مر اًمذي ضسمف قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ قمٚمٞمٝم٤م دومع أهٚمٝم٤م إمم . ومتٙمـ ُمـ دظمقهل٤م

شمًٚمٞمؿ رزق ًمٕمٌداًمرمحـ إقمالًٟم٤م ًمقٓئٝمؿ ًمف، وم٘م٤مم قمٌداًمرمحـ سم٘متؾ رزق
(4

وهبذا اٟمتٝم٧م  ،(

                                                 

ُمـ أُمراء إٟمدًمس ويم٤من قمغم اجلزيرة اخلياء، ىمتٚمف قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ ًمثقرشمف ذم : رزق سمـ اًمٜمٕمامن اًمٖم٤ًمين    (1)

.   19، ص3إقمالم، ُم٩م : اًمزريمكم. 804اًمٙم٤مُمؾ، ص: اٟمٔمر اسمـ إصمػم. م760/ هـ143قم٤مم 

سمداًمٕمزيز سمـ اًمرُم٤مطمس سمـ اًمرؾم٤مرس سمـ اًمًٙمران سمـ واىمد سمـ وهٞم٥م ُمـ سمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م، اًمرُم٤مطمس سمـ ع    (2)

: اٟمٔمر اسمـ طمزم قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد إٟمدًمز. ص٤مطم٥م اًمنمـم٦م ذم طمٙمـؿ اخلٚمٞمٗم٦م ُمروان سمـ حمٛمد إُمقي

 .  189مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمـٕمرب، ُمٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن، دار اًمٙمت٥م اًمٕمـٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜمـ٤من، ص

اًمٗمتح : قمٌداًمقاطمد ذٟمقن. 120شمرصٞمع إظم٤ٌمر، ص: اسمـ اًمدٓئل. 371، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (3)

. 149، صسمحقث:  يمامل اًمًٞمد. 39ىمتّم٤مدي، صاًمٜمِم٤مط آ: اًمٌٙمر. 263وآؾمت٘مرار اًمٕمريب، ص

 339، ص23هن٤مي٦م إرب، ج: ياًمٜمقير. 804اًمٙم٤مُمؾ، : اسمـ إصمػم. 120شمرصٞمع إظم٤ٌمر، ص: اسمـ اًمدٓئل    (4)

ُمٕم٤ممل شم٤مريخ اعمٖمرب، : طمًلم ُم١مٟمس. 54، ص1ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 340 –



. اجلزيرة اخلياء إمم طمٙمؿ قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾهذه اًمثقرة وقم٤مدت 

وًمٙمـ هذه اعمديٜم٦م قم٤مدت ًمٚمثقرة ُمرة أظمرى، وسمٓمري٘م٦م ًمٞم٧ًم سمٌٕمٞمـدة قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م، 

وم٘م٤مئد اًمثقرة هب٤م طم٤ميمٛمٝم٤م اعمٕملم ُمـ ىمٌؾ قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ، وًمٙمـ هٜم٤مك اظمتالف ذم 

ص٤مطم٥م اًمنمـم٦م  وم٘م٤مئد اًمثقرة هذه اعمرة هق اًمرُم٤مطمس سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٙمٜم٤مين. ؾم٥ٌم اًمثقرة

ويم٤من ىمد ىمدم إمم إٟمدًمس، ومٕمٞمٜمف قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ . ذم ظمالوم٦م ُمروان سمـ حمٛمد إُمقي

واًمًٞم٤م قمغم اجلزيرة اخلياء وؿمذوٟم٦م
(1

). 

وئمٝمر أن ىمدوم اًمرُم٤مطمس يم٤من وومؼ ختٓمٞمط ُمًٌؼ ُمع اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد حمٛمد 

اعمٝمدي
(2

ورة اًمرُم٤مطمس ًمت٘مقيض دقم٤مئؿ احلٙمؿ إُمقي سم٤مٕٟمدًمس واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف، وم٨م (

واوم٘م٧م قمدًدا ُمـ اًمثقرات سم٤مٕٟمدًمس، سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن هن٤مي٦م اًمرُم٤مطمس يم٤مٟم٧م إمم ضمقار 

.  اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد

م وًمٙمٜمٝم٤م مل شمدم ـمقياًل، ومام إن ىم٣م 779/ هـ163وىمد سمدأت صمقرة اًمرُم٤مطمس ذم قم٤مم 

قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ قمغم اًمثقرات اعمّم٤مطم٦ٌم هلذه اًمثقرة طمتك سم٤مهم٧م اًمرُم٤مطمس واوٓمره 

. ًمٗمرار إمم اعمٖمرب، وُمـ صمؿ شمقضمف اًمرُم٤مطمس إمم اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد اعمٝمديل

وُم٤ٌمهمت٦م اًمداظمؾ ًمٚمرُم٤مطمس ئمٝمر أهن٤م يم٤مٟم٧م هيٕم٦م ومٕماًل طمتك أن أطمد اعمّم٤مدر 

ويم٤من ىم٤مئد هذه اعم٤ٌمهمت٦م وزير . وصػ سم٠من اًمرُم٤مطمس مل يٙمـ ًمديف وىم٧م إليمامل صمٞم٤مسمف

م780/ هـ164سم٤مهمت٦م ذم قم٤مم قمٌداًمرمحـ اًمداظمـؾ قمٌداهلل سمـ ظم٤مًمد، ويم٤مٟم٧م هذه امل
(3

).  

                                                                                                                                               

.  160، ص1 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 301ص

ُمديٜم٦م سمجٜمقب إٟمدًمس شمتّمؾ ٟمقاطمٞمٝم٤م سمٜمقاطمل ُمقرور ُمـ أقمامل : ( Medina Sidonia)ؿمذوٟم٦م     (1)

. 373، ص3ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: ُمقياٟمٔمر اًمح. إٟمدًمس

ُمـ ظمٚمٗم٤مء اًمدوًم٦م  (هـ169 –هـ 127)حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٕم٤ٌمد اعمٝمدي سم٤مهلل : حمٛمد اعمٝمدي    (2)

اٟمٔمر . هـ169هـ وأىم٤مم سم٤مخلالوم٦م قمنم ؾمٜملم وؿمٝمًرا، وشمقذم ؾمٜم٦م 158اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م، وزم سمٕمد أسمٞمف وسمٕمٝمد ُمٜمف ؾمٜم٦م 

 . وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 400، ص7ج ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء،: اًمذهٌل

ٟمٗمح : اعم٘مري. 189مجٝمرة اٟم٤ًمب اًمٕمرب، ص: اسمـ طمزم. 118 – 117شمرصٞمع إظم٤ٌمر، ص: اسمـ اًمدٓئل    (3)

شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، : اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 187، ص1 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 48، ص3اًمٓمٞم٥م، ج



وهبذه اًمثقرة ئمٝمر ًمديٜم٤م أن وٓي٦م قمٌداهلل سمـ ظم٤مًمد ًمٚمجزيرة اخلياء يم٤مٟم٧م قمغم 

وهٜم٤م وم٤مًمٗمؽمة . إرضمح سمٕمد ىمْم٤مئف قمغم هذه اًمثقرة، وىمد شمٙمقن يمٛمٙم٤موم٠مة ًمف قمغم قمٛمٚمف

صمقرة رزق أو إُم٤م اًمٗمؽمة اًمتل ىمٌؾ : اعمتٌ٘مٞم٦م واعمتقىمع يمقن وٓي٦م قمٌد اًمًالم سمـ سمًٞمؾ هب٤م هل

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن وٓي٦م قمٌد اًمًالم ؾمٌ٘م٧م وٓي٦م رزق . اًمتل سملم صمقرشمف وصمقرة اًمرُم٤مطمس

ًمٙمقن وصقًمف إمم إٟمدًمس يم٤من ذم سمداي٦م طمٙمؿ قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ اًمذي اؾمتٕمٛمٚمف قمغم 

. إرضمح ُمٜمذ وصقًمف قمغم وٓي٦م اجلزيرة اخلياء

إمم آؾمت٘مرار ُمٜمذ اٟمتٝم٤مء  ويالطمظ أن اجلزيرة اخلياء واًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظمٚمدشم٤م

صمقرة اًمرُم٤مطمس إمم أواظمر طمٙمؿ حمٛمد إول سمـ قمٌداًمرمحـ إوؾمط، ومل يِمٌٝم٤م ؾمقى 

 (م821ــ  م796/ هـ206ــ  هـ180)طمريم٦م ـم٤مئٗمٞم٦م ظمرضم٧م ذم قمٝمد احلٙمؿ سمـ هِم٤مم 

شمديـ سمرأي اخلقارج وشمدقمق ًمف، وشمتؼمأ ُمـ قمغم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وُمـ أشمك سمٕمده 

ويم٤من ذًمؽ ًمدور أطمد . ًمٙمـ هذه اًمدقمقة مل شمدم ـمقياًل وىُمِِض قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمٝمده٤م. ةُمـ إئؿ

أسمٜم٤مء اجلزيرة اخلياء ورئٞمًٝم٤م وقملم احلٙمؿ هب٤م قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اجلزيري
(1

اًمذي أسمٚمٖمف  (

وومٕماًل هذا ُم٤م طمدث طمٞم٨م ىمدم . هبذه احلريم٦م وٟمّمحف سم٤مًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ اؾمتٗمح٤مهل٤م

ش وصؾ سمف إمم سم٤مب اجلزيرة اخلياء دون قمٚمؿ احلٙمؿ سمـ هِم٤مم سمٜمٗمًف قمغم رأس ضمل

أهٚمٝم٤م، ومحٛمؾ اًمًٞمػ قمغم أيمثر هـ١مٓء اخلقارج ومل شم٘مؿ هلؿ سمٕمـده٤م ىم٤مئٛم٦م
(2

يمام ؿم٤مسمتٝم٤م  .(

صمقرة طمٌٞم٥م اًمؼمٟمز اًمتل ئمٝمر أهن٤م مل شمتج٤موز يمقهن٤م صمقرة قم٤مسمرة سمج٤ٌمل اجلزيرة اخلياء، 

ـف إٓ ومتٙمـ ُمـ شمٗمريؼ مجقع طمٞم٨م أٟمف ُم٤م إن وضمف هل٤م اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ إوؾمط ضمٞمش

طمٌٞم٥م اًمؼمٟمز، وىُمتِؾ قمدد يمٌػم ُمـ رضم٤مًمف، ويم٤مٟم٧م هذه اًمثقرة واًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ذم قم٤مم 

م850/ هـ236
(3

) .

                                                                                                                                               

. 39اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي، ص: اًمٌٙمر. 202  -201ص

.  "قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب"اًمؽممج٦م ًمف سم٤مؾمتٗم٤مو٦م ذم ومّمؾ احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ؾمٞمتؿ    (1)

، ُمريمز اعمٚمؽ 1اًمًٗمر اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ حمٛمقد قمكم ُمٙمل، ط: اسمـ طمٞم٤من طمٞم٤من سمـ ظمٚمػ اًم٘مرـمٌل    (2)

.  232م، ص2003 /هـ 1424ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، اًمري٤مض، 

. 231شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 217، ص2، جٟمٗمح اًمٓمٞم٥م: اعم٘مري    (3)



ورهمؿ آؾمت٘مرار اًم٤ًمسمؼ إٓ أن اجلزيرة اخلياء ئمٝمر قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م أصٌح٧م أرًو٤م 

ب قمٜمػ م صم٤مر أهٚمٝم٤م سم٥ًم878/ هـ265ومٗمل قم٤مم . ظمّم٦ٌم ًمٚمثقرة ود احلٙمؿ إُمقي

طم٤ميمؿ يمقرة ريف
(1

حيٞمك سمـ قمٌداهلل سمـ حيٞمك ذم ُمٓم٤مًمٌتف سمٌ٘م٤مي٤م قمِمقر ُمت٠مظمرة، مم٤م دومع أهؾ  (

يمقرة ريف ويمقرة اجلزيرة اخلياء إمم إقمالن اًمثقرة سم٘مٞم٤مدة حيٞمك اجلزيري، وىمد يم٤مٟم٧م هذه 

اًمثقرة ىمقي٦م ضمًدا طمٞم٨م مل يٜمجح اًمتح٤مًمػ اعمٙمقن ُمـ حيٞمك سمـ قمٌداهلل قم٤مُمؾ يمقرة ريف 

محد سمـ قمٌداهلل قم٤مُمؾ يمقرة اجلزيرة اخلياء ذم اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م رهمؿ ٟمِمقب قمدة وأظمقه أ

ومل جُيِد ُمع هذه اًمثقرة أيًْم٤م محٚم٦م قمٌداهلل اسمـ طم٤ميمؿ إٟمدًمس حمٛمد إول . ُمٕم٤مرك ُمٕمٝمؿ

طمٞم٨م إن هذه . م، طمتك ُمع ُمٕم٤موٟم٦م اًمقزير ه٤مؿمؿ سمـ قمٌداًمٕمزيز ًمف879/ هـ266ؾمٜم٦م 

ي١ميمد هذا سمٜم٤مء قمٌداهلل سمـ حمٛمد إول قمـدًدا ُمـ احلٛمٚم٦م قم٤مدت دون أن حت٘مؼ ؿمٞمًئ٤م، و

احلّمـقن سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مئرة وإؾمٙم٤من اعمتٛمًٙملم سم٤مًمٓم٤مقم٦م هب٤م
(2

). 

ـمٌٞمٕم٦م اًمتْم٤مريس : إول: ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذه اًمثقرة ايمت٧ًٌم ىمقهت٤م ُمـ أُمريـ

اىمتٜم٤مع اًمثقار ومتًٙمٝمؿ سمٗمٙمرة : اًمتل اًمتجئقا هل٤م وهل ضم٤ٌمل اجلزيرة اخلياء، وإظمر

. روج قمـ احلٙمؿ اعمريمزي، مم٤م يٕمٓمل دًٓم٦م قمغم أن ؾم٥ٌم اًمثقرة مل يٙمـ ٕول ُمرةاًمخ

وشمال هذه اًمثقرات اعمتت٤مسمٕم٦م شمٚمؽ اًمثقرة اًمتل اؿمتٕمٚم٧م ذم أهمٚم٥م إٟمدًمس سمام ومٞمف 

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ُمًتٗمٞمدة وسمِمٙمؾ ُمٚمحقظ ُمـ أمهٞم٦م ُمقىمع اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

ًمٙمقهن٤م اعمٚمج٠م أُمـ قمٜمد احل٤مضم٦م ًمٚمٛم١من آؾمؽماشمٞمجل وظم٤مص٦م اجلزيرة اخلياء ُمٜمٝم٤م، 

وهذه اًمثقرة هل . وإؾمٚمح٦م اًمتل يًٝمؾ اًمتزود هب٤م قمٜمد آشمّم٤مل سم٤معمٖمرب اإلؾمالُمل

إيمامل عمًػمة اًمثقرات اًم٤ًمسم٘م٦م احل٤مٟم٘م٦م قمغم احلٙمؿ إُمقي، ويم٤مٟم٧م هذه اًمثقرة اًمٙمؼمى سملم 

                                                 

ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، : اٟمٔمر احلٛمقي. يمقرة واؾمٕم٦م سم٤مٕٟمدًمس ُمتّمٚم٦م سم٤مجلزيرة اخلياء، وهل ىمٌكم ىمرـم٦ٌم: يمقرة ريف    (1)

 .131، ص3ج

. 308، ص1 – 1دوًمـ٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 328، ص1ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس    (2)

إٟمدًمس ذم اًمرسمع إظمػم ُمـ اًم٘مرن : حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ أسم٤م اخلٞمؾ. 248شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: ًمًٞمد قمٌداًمٕمزيزا

. 72م، ص1995/هـ1416، ُمٓمٌققم٤مت ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز اًمٕم٤مُم٦م، اًمري٤مض، 1اًمث٤مًم٨م اهلجري، ط

Anwar Cheine: Muslim Spain, P 20.  



/ هـ267ام يمؾ اًمثقرات اًم٤ًمسم٘م٦م، أٓ وهل صمقرة قمٛمر سمـ طمٗمّمقن واًمتل سمدأت ذم ع

م سمجٜمقب إٟمدًمس880
(1

وىمد متٙمٜم٧م هـذه اًمثقرة ُمـ هزيٛم٦م وازم ريف قم٤مُمر سمـ قم٤مُمر،  .(

مم٤م دومع إُمػم حمٛمد إول إمم قمزًمف وشمٕمٞملم قمٌداًمٕمزيز سمـ قم٤ٌمس ُمٙم٤مٟمف، وىمد ىم٤مم 

. قمٌداًمٕمزيز سمٛمٝم٤مدٟم٦م قمٛمر سمـ طمٗمّمقن اًمذي قم٤مد ًمثقرشمف سمٕمد قمزل قمٌداًمٕمزيز سمـ قم٤ٌمس

م، ومتٙمـ 883/ هـ270ال اًمقزير ه٤مؿمؿ سمـ قمٌداًمٕمزيز ؾمٜم٦م وم٤موٓمر إُمػم إمم إرس

ه٤مؿمؿ ُمـ إهن٤مء هذه اًمٗمتٜم٦م واًمٕمقدة سم٤مًمثقار إمم ىمرـم٦ٌم وإحل٤مىمٝمؿ سم٤محلِمؿ وُمٜمٝمؿ قمٛمر سمـ 

. طمٗمّمقن

وًمٙمـ قمٛمر ذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم ىم٤مم سم٤مًمٗمرار ُمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌداًمٕمزيز، ويٌدو أن ومرار قمٛمر 

ًمٕمرب، ومتًٙمٝمؿ سم٤مًمٕمّمٌٞم٦م ذم أُمقر سمـ طمٗمّمقن يم٤من سم٥ًٌم ؾمقء ُمٕم٤مُمٚم٦م إُمقيلم ًمٖمػم ا

وهٜم٤م متثٚم٧م هذه اًمّمٗم٦م ذم حمٛمد سمـ وًمٞمد سمـ هم٤مٟمؿ ص٤مطم٥م اعمديٜم٦م سم٘مرـم٦ٌم اًمذي . اًمدوًم٦م

.  ىم٤مم سم٢مه٤مٟم٦م اسمـ طمٗمّمقن

وًمذًمؽ أقمٚمـ اسمـ طمٗمّمقن اًمثقرة ذم طمّمٜمف اًم٘مديؿ سمٌِمؽم
(2

م 885/ هـ272ؾمٜم٦م  (

طمتك أهن٤م وٛم٧م اعمٜم٤مـمؼ  واضمتٛمع ًمديف أشم٤ٌمقمف اًم٘مداُمك، وهٜم٤م يم٤مٟم٧م اًمثقرة أىمقى ُمـ ىمٌؾ

اعمٛمتدة ُمـ اجلزيرة اخلياء إمم ُمديٜم٦م ُمرؾمٞم٦م، ومتٛمٚمؽ قمٛمر سمـ طمٗمّمقن يمقرة ريف 

واجلزيرة اخلياء وإًمٌػمة
(3

. وهمػمه٤م ُمـ يم٤ٌمر ُمدن إٟمدًمس وطمّمقهن٤م (

وىمد أسمدت هذه اًمثقرة ىمدرة يمٌػمة قمغم ُمقاضمٝم٦م اًميسم٤مت اعمتت٤مًمٞم٦م، اسمتداًء سمحٙمؿ 

وم٤مُٕمػم اعمٜمذر سمـ حمٛمد . واٟمتٝم٤مًء سم٤مُٕمػم قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مســ  ؾمٌؼ يمامــ  إُمػم حمٛمد إول

شمقذم وهق حي٤مس طمّمـ سمٌِمؽم، ومل يتٛمٙمـ ظمٚمٞمٗمتف إُمػم قمٌداهلل سمـ حمٛمد ُمـ إقم٤مدة مجع 

                                                 

ُمقؾمققم٦م شمـ٤مريخ إٟمدًمس، : طمًلم ُم١مٟمس. 127 – 126 – 125س، صشم٤مريخ اومتت٤مح إٟمدل: اسمـ اًم٘مقـمٞم٦م    (1)
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.  37اًمـروض اعمٕمٓم٤مر، ص: اٟمٔمـر احلٛمػمي. طمّمـ ُمٜمٞمع سمٞمٜمف وسملم ىمرـم٦ٌم صمامٟمقن ُمٞماًل : (Barbastro)سمٌِمؽم     (2)

اٟمٔمر . أُمٞم٤مل يمقرة ُمـ يمقر إٟمدًمس، شم٘مع ذم ضمٜمقب إٟمدًمس، وسمٞمٜمٝم٤م وسملم همرٟم٤مـم٦م ؾمت٦م: ( Elvira)إًمٌػمة     (3)

. 29اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: احلٛمػمي



اجلٞمش اًمذي شمٗمرق ُمـ سمٕمد ووم٤مشمف
(1

ًمٙمـ إُمػم قمٌداهلل ُم٤م أن شمقمم احلٙمؿ طمتك وضمف محٚم٦م  .(

ًٓ قمغم اعمٜم٤مـمؼ اًم٘مري٦ٌم ُمـ ُمٜم٤مـمؼ اًمثقرة، ومتٙمٜم٧م إمم ضمٜمقب إٟمدًمس سمٕمد أن ريمز أ ُمره أو

هذه احلٛمٚم٦م ُمـ ضب قمدد ُمـ اعمدن واحلّمقن يمام ٟمجح٧م ذم شمٙمٌٞمد قمٛمر سمـ طمٗمّمقن 

.  ظم٤ًمئر وم٤مدطم٦م

ومل يٙمتِػ إُمػم قمٌداهلل هبذه احلٛمٚم٦م سمؾ ؾم٤مر سمٜمٗمًف قمغم رأس محٚم٦م يم٤مٟم٧م وضمٝمتٝم٤م 

همؿ ُمٝم٤ممج٦م إُمػم عمٜمٓم٘م٦م احلّمـ إٓ ور. اًم٘م٤مقمدة اًمرئٞم٦ًم ًمٕمٛمر سمـ طمٗمّمقن طمّمـ سمٌِمؽم

أن اسمـ طمٗمّمقن مل خيرج عمقاضمٝمتف ذم اًمٌداي٦م، طمٞم٨م ىم٤مم اسمـ طمٗمّمقن سمٛمٝم٤ممج٦م ُم١مظمرة 

ضمٞمش إُمػم قمٌداهلل سمٕمد اٟمًح٤مسمف قمـ احلّمـ، وًمٙمـ اهلزيٛم٦م يم٤مٟم٧م ُمـ ٟمّمٞمٌف، وذًمؽ ذم 

م891/ هـ278رسمٞمع إول ُمـ قم٤مم 
(2

). 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألُمػم قمٌداهلل دم٤مه اسمـ طمٗمّمقن، ومل شمٙمـ هذه احلٛمـالت هل هن٤مي٦م اعمٓم٤مف 

سمؾ ٟمح٤م إُمػم ُمٜمحك آظمر سم٢مؾمٜم٤مده اًم٘مٞم٤مدة ٓسمٜمف أسم٤من قمغم احلٛمٚمتلم اًمتل وضمٝمٝم٤م ٓسمـ 

طمٗمّمقن مم٤م يٕمٓمل دًٓم٦م واوح٦م قمغم أن إُمػم يم٤من هيدف إمم إيم٤ًمب احلٛمالت اعمقضمٝم٦م 

. ٓسمـ طمٗمّمقن ىمقة إو٤مومٞم٦م سمتقطمٞمد ىم٤مئده٤م

زه٤م قمغم ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م رهم٦ٌم ذم إوٕم٤مف اسمـ وئمٝمر ذم هذه احلٛمالت شمريمل

طمٗمّمقن سمِمٙمؾ يمٌػم، اًمذي يم٤من يٕمتٛمد قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتزود سم٤معم١من 

.  واًمًالح

م، وىمد شمٙمقٟم٧م احلٛمٚم٦م ُمـ 898/ هـ285وىمد يم٤مٟم٧م احلٛمٚم٦م إومم ٕسم٤من ذم قم٤مم 

وىمد . ائد أمحد سمـ أيب قمٌدةجمٛمققم٦م ُمـ ضمٜمد إٟمدًمس، وي٤ًمقمد أسم٤من ذم هذه احلٛمٚم٦م اًمؼ

                                                 

اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب واجل٤مُمع اعمٖمرب قمـ : اًمقٟمنميز أمحد سمـ حيٞمك. 133شم٤مريخ اومتت٤مح إٟمدًمس، ص: اسمـ اًم٘مقـمٞم٦م    (1)

، ظمرضمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سم٢مذاف حمٛمد طمجل، ٟمنم وزارة 10ومت٤موى أهـؾ إومري٘مٞم٦م وإٟمدًمس واعمٖمرب، ج

شم٤مريخ : اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 112م، ص1981/ هـ1401ؾمالُمٞم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، إوىم٤مف واًمِم١مون اإل

. 282اعمًٚمٛملم، ص

دوًم٦م : حمٛمد قمٜم٤من. 249شمـ٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 39، ص4اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

.  136إٟمدًمس، ص: حمٛمد أسم٤م اخلٞمؾ. 325، ص1 – 1اإلؾمالم، ج



متٙمٜم٧م هذه احلٛمٚم٦م ُمـ اظمؽماق اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ُمٌتدئ٦م سم٤مظمؽماق اجلزيرة اخلياء وُمـ 

وذم . سمٕمده٤م احلّمقن اًمث٤مئرة إمم أن وصٚم٧م عمديٜم٦م ـمريػ، صمؿ قم٤مدت هذه احلٛمٚم٦م إمم ىمرـم٦ٌم

ُمـ  م قم٤مود أسم٤من اًمٙمرة ُمرة أظمرى، وم٤مطمتؾ اجلزيرة اخلياء ذم رضم٥م906/ هـ294قم٤مم 

هذا اًمٕم٤مم وشمقضمف ُمٜمٝم٤م إمم طم٤مضة ريف وأطمرق أرسم٤موٝم٤م، وُمٜمٝم٤م شمقضمف سمحٛمٚمتف إمم اًم٤ًمطمؾ 

اجلٜمقيب صمؿ قم٤مد أدراضمف إمم ىمرـم٦ٌم
(1

وىمد يم٤مٟم٧م محالت أسم٤من هذه شمًتٝمدف إوٕم٤مف قمٛمر  .(

سمـ طمٗمّمقن دون ُمقاضمٝمتف سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ، مم٤م أؾمٝمؿ ذم إسم٘م٤مء صمقرة اسمـ طمٗمّمقن إمم ومؽمة 

.  اًمٜم٤مسطمٙمؿ إُمػم قمٌداًمرمحـ 

وىمد أيمٛمؾ اًمٜم٤مس ُمًػمة ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ احلٙم٤مم ذم اًمًٕمل ًمٚم٘مْم٤مء قمغم صمقرة قمٛمر سمـ 

ويم٤مٟم٧م أسمرز محالت اًمٜم٤مس شمٚمؽ احلٛمٚم٦م اًمتل ظمرج هب٤م ذم ؿمقال ُمـ قم٤مم . طمٗمّمقن

. ويم٤مٟم٧م وضمٝم٦م اًمٜمـ٤مس ذم هذه احلٛمٚم٦م إمم يمقرة ريف، واجلزيرة اخلياء. م913/هـ301

اسمـ طمٗمّمـقن قمٜمد طمّمـ ـمرشوىمد اًمت٘مك ضمٞمـش اًمٜمـ٤مس سمجٞمش 
(2

ويم٤مٟم٧م هن٤مي٦م هذا  ،(

اًمٚم٘م٤مء هزيٛم٦م اسمـ طمٗمّمقن وُم٘متؾ قمدد ُمـ ضمٜمده، وًمٙمـ اًمٜم٤مس رهمؿ هذا اًمٜمٍم مل 

يتٛمٙمـ ُمـ اؾمتٕم٤مدة احلّمـ عمٜمٕمتف، ومرطمؾ قمٜمف إمم طمّمـ ًمقرة سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م اجلزيرة 

ضمٜمد اسمـ وُم٤م إن وصٚم٧م هذه احلٛمٚم٦م إمم طمّمـ ًمقرة طمتك وضمدشمف ىمد ظمال ُمـ . اخلياء

طمٗمّمقن، طمٞم٨م ؾمٌ٘مٝم٤م اًمٜمذير إًمٞمٝم٤م مم٤م دومع ضمٜمد اسمـ طمٗمّمقن إمم اًمٗمرار، ومدظمؾ ضمٜمد 

ويٌدو أن هذا اًمٜمذير ىمد وصؾ أيًْم٤م ًمٚمجزيرة . اًمٜم٤مس ًمٚمحّمـ وأص٤مسمقا ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ

اخلياء، وم٘مد دظمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس دون ىمت٤مل ذم يقم اخلٛمٞمس اًمراسمع ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 

ويم٤من هب٤م قمدد ُمـ ؾمٗمـ قمٛمر سمـ طمٗمّمقن . ًمتٜمٔمٞمؿ ؿم١موهن٤مم، وأىم٤مم هب٤م 913/هـ301

اًمتل يم٤من ي٘مِض هب٤م طمقائجف ُمـ ُم١من وؾمالح ودم٤مرة، وم٤مؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس 

                                                 

حمٛمد . 264شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 135 – 133اريخ اومتت٤مح إٟمدًمس، صت: اسمـ اًم٘مقـمٞم٦م    (1)
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، 4ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمـقي. ٟم٤مطمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس شمِمـتٛمؾ قمغم وٓي٦م وىمرى: (Requisito)ـمرش     (2)
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ــ  وٕمهٞم٦م ؾم٤مطمؾ اجلزيرة اخلياء. يمٚمٝم٤م، طمتك اًمتل ظمرضم٧م قمـ ؾمـ٤مطمٚمٝم٤م وىم٤مم سم٢مطمراىمٝم٤م

ىم٤مم ــ  ًمٞمف ُمـ اعمٖمـرباًمذي يم٤من مهزة وصؾ سملم اسمـ طمٗمّمقن واإلُمـدادات اًمقاصٚم٦م إ

اًمٜمـ٤مس سمٜم٘مؾ اًمًٗمـ ُمـ ُم٤مًم٘م٦م
(1

وإؿمٌٞمٚمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمدن إمم ؾم٤مطمؾ اجلزيرة اخلياء،  (

يمام ىم٤مم سمتزويده٤م سمّمٜمقف إؾمٚمح٦م واًمٕمدد وُمٜمٝم٤م اًمٜمٗمط وآٓت طمرب اًمٌحر، يمام ؿمٙمؾ 

دمقب ؾمقاطمٚمٝم٤م ُمـ اجلزيرة اخلياء إمم  ةٟم٤مس سمًقاطمؾ إٟمدًمس دوري٤مت سمحريال

.  ًم٘مٓمع آشمّم٤مل سملم اعمٖمرب واسمـ طمٗمّمقنُمرؾمٞم٦م 

/ هـ303ورهمؿ يمؾ ُم٤م طمـدث ٓسمـ طمٗمّمقن إٓ أن صمقرشمف مل شمٜمتِف إٓ سمقوم٤مشمف قم٤مم 

م915
(2

ورهمؿ ووم٤مشمف أيًْم٤م إٓ أن أصمر هذه اًمثقرة ٓزال ُمًتٛمًرا سمٌ٘م٤مء قمدد ُمـ اًمثقار  .(

. اعمتح٤مًمٗملم ُمع اسمـ طمٗمّمقن، ويم٤من اسمـ اًمزي٤مت أطمد ه١مٓء احلٚمٗم٤مء

شم٤مر اسمـ اًمزي٤مت ًمثقرشمف اعمقوع إهؿ ًمثقرة اسمـ طمٗمّمقن أٓ وهل ُمديٜم٦م وىمد اخ

وأُم٤مم هذه اًمثقرة ىم٤مم قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس سم٢مرؾم٤مل ص٤مطم٥م اًمنمـم٦م . اجلزيرة اخلياء

وُم٤م إن وصؾ دري إمم اجلزيرة اخلياء طمتك ومر اسمـ اًمزي٤مت، . اًم٘م٤مئد دري سمـ قمٌداًمرمحـ

.  ن طمٚمٞمٗمف اًم٤ًمسمؼ اسمـ طمٗمّمقنًمٕمٚمٛمف سم٠من طم٤مًمف وإن ـم٤مل ًمـ يٙمقن سم٠مومْمؾ م

وىمد متٙمـ دري ُمـ دظمقل اجلزيرة اخلياء سمٕمد أن ضم٤مل ذم ٟم٤مطمٞم٦م اسمـ اًمزي٤مت 

ووىمع ذم يد دري قمدد ُمـ إهى ُمٜمٝمؿ ه٤مسمؾ ىم٤مئد ؾم٤مسمؼ ٓسمـ طمٗمّمقن، . ودوظمٝم٤م

وٟم٘مؾ يمؾ ه١مٓء . وؾمٌٕم٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى يم٤مٟمقا ىمد ىَمِدُمقا عمد يد اًمٕمقن ٓسمـ اًمزي٤مت ذم صمقرشمف

                                                 

: اٟمٔمر احلٛمقي. ُمـ أقمامل ريف، شم٘مع سملم اجلزيرة اخلياء واعمري٦مُمديٜم٦م سم٤مٕٟمدًمس قم٤مُمرة : ( Malaga)ُم٤مًم٘م٦م     (1)

.  52، ص5، جاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ

ؿم٤معمٞمت٤م، اعمٕمٝمد إؾم٤ٌمين اًمٕمريب ًمٚمث٘م٤موم٦م، يمٚمٞم٦م أداب . ، اقمتٜمك سمٜمنمه ب5اعم٘متٌس، ج: اسمـ طمٞم٤من اًم٘مرـمٌل    (2)

شم٤مريخ : اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 31أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 87 – 86م، ص1979سم٤مًمرسم٤مط، ُمدريد، 

. 159شمـ٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًمًـ٤مُمرائل. 377، ص2 – 1دوًم٦م اإلؾمـالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 282اعمًٚمٛملم، ص

، 2شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 356 – 355ُمٕم٤ممل شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: طمًلم ُم١مٟمس
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وىمتٚمقا وصٚمٌقا هب٤م أؾمٗمؾ سم٤مب اًم٘مٍم ذم يقم إطمد اًم٤ًمسمع ُمـ رُمْم٤من ُمـ قم٤مم  إمم ىمرـم٦ٌم

م927/ هـ315
(1

) .

ومل يٙمـ طم٤مل اًمثقرة واًمٕمّمٞم٤من هق احل٤مل اًم٤ًمئد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وظم٤مص٦م 

وم٘مد ؾم٤ممه٧م اجلزيرة اخلياء ذم دقمؿ اجلٞمقش إُمقي٦م . ىم٤مقمدهت٤م اجلزيرة اخلياء

اجلزيرة اخلياء أرؾمٚم٧م قمدًدا ُمـ اجلٜمد ىمدر سمٛمئتل وشمًٕملم وُم٤ًمٟمدهت٤م، وُمـ ذًمؽ أن 

ُم٘م٤مشماًل وٛمـ اًمّم٤مئٗم٦م اًمتل أرؾمٚمٝم٤م إُمػم حمٛمد إول إمم ضمٚمٞم٘مٞم٦م 
(2

)  .

يمام سمرز دوره٤م ذم اًمدوم٤مع قمـ إٟمدًمس ود محالت اًمٜمقرُم٤مٟمديلم اعمقضمٝم٦م ًمألٟمدًمس، 

ؾمٗمـ م ه٤ممج٧م 859/ هـ245ومٗمل قم٤مم . ظم٤مص٦م وأهن٤م يم٤مٟم٧م هدوًم٤م ُم٤ٌمًذا هلؿ

اًمٜمقرُم٤مٟمديلم اًمًقاطمؾ اًمٖمرسمٞم٦م ًمألٟمدًمس سم٤مؾمٓمقل ُمٙمقن ُمـ صمامٟملم ؾمٗمٞمٜم٦م، ويم٤مٟم٧م 

وضمٝمتٝم٤م ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م، همػم أن هذا إؾمٓمقل شمراضمع أُم٤مم اجلٞمش إٟمدًمز سم٘مٞم٤مدة قمٞمًك 

ومتقضمف إؾمٓمقل اًمٜمقرُم٤مٟمدي سمٕمد ذًمؽ إمم ؾمقاطمؾ ُمديٜم٦م اجلزيرة . سمـ احلًـ احل٤مضم٥م

رى اًم٤ٌمطم٨م أن اٟمت٘م٤مل اًمٜمقرُم٤مٟمديلم ُمـ إؿمٌٞمٚمٞم٦م إمم اجلزيرة يــ  اخلياء وىم٤مم سمٛمٝم٤ممجتٝم٤م

اخلياء مل يٙمـ سمًٚمٙمٝمؿ ًمٓمريؼ اًمٌحر اًم٘مري٥م ُمـ اًم٤ًمطمؾ طمٞم٨م يم٤من اٟمت٘م٤مهلؿ قمؼم اخت٤مذ 

ُمـ اطمتالهل٤م  ومتٙمـــ  ـمريؼ سمٕمٞمد قمـ اًم٤ًمطمؾ ٓ يتٛمٙمـ أهؾ إٟمدًمس ُمـ رؤيتٝمؿ سمف

ضمده٤م اجل٤مُمع، وسمٕمد هذا اٟمًح٥م واؾمتـ٤ٌمطم٧م طم٤مضهت٤م، يمام ىم٤مم اًمٜمقرُم٤مٟمديقن سمحرق ُمس

اًمٜمقرُم٤مٟمديقن ُمـ اجلزيرة اخلياء سمنقم٦م يمل ٓ يّمٓمدُمقا سم٤مًم٘مقات اًمؼمي٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

وًمٙمٜمٝمؿ مل يٌتٕمدوا يمثػًما طمٞم٨م . اًمتل قمٚمٛمقا ُم٘مدار ىمقهت٤م ُمـ ظمـالل اعمقاضمٝم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

شمقضمٝمقا إمم اًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م وه٤ممجقا ُمدهن٤م، صمؿ شمقضمٝمقا ُمٜمٝم٤م إمم شمدُمػم
(3

. ق إٟمدًمسسمنم (

                                                 

، 1شم٤مريخ اًم٘مْم٤مء ذم إٟمدًمـس، ط: حمٛمد قمٌداًمقه٤مب ظمالف. 214 – 213، ص5اعم٘متٌس، ج: اسمـ طمٞم٤من    (1)

شم٤مريخ ُمقؾمققم٦م : طمًلم ُم١مٟمس. 477م، ص1992/ هـ1413اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م، ُمٍم اجلديدة، 

. 308، ص1إٟمدًمس، ج
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.  237، ص1ُمقؾمـققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 311، ص1 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من    (2)

ُمٕمجؿ : اٟمٔمر احلٛمقي. يمقرة سم٤مٕٟمدًمس شمتّمؾ سم٠مطمـقاز يمقرة ضمٞم٤من، وهل ذىمل ىمرـم٦ٌم: (Tudmer)شمدُمػم     (3)



وقمٜمد قمقدة اًمٜمقرُم٤مٟمديلم ذم ظمط رضمٕمتٝمؿ  اصٓمدُمقا سم٤مٕؾمٓمقل اًمٌحري اإلؾمالُمل 

اًمذي ي٘مقده أُمػمي اًمٌحر ؾمٌش سمـ ؿمٙمقح وظمِمخ٤مش اًمٌحري، واًمٚمذان متٙمٜم٤م ذم اًمٌدء 

ُمـ اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمٜمقرُم٤مٟمديلم همػم أن شمٙم٤مصمر ؾمٗمـ اًمٜمقرُم٤مٟمديلم ىمٚم٧ٌم اًمٙمٗم٦م قمٚمٞمٝمؿ 

أُمػم اًمٌحر ظمِمخ٤مش اًمٌحريوم٤مٟمتٍموا قمغم اعمًٚمٛملم وىمتؾ 
(1

).  

ومل ي٘متٍم اًمٜمقرُم٤مٟمديقن قمغم هذه اهلجٛم٦م دم٤مه إٟمدًمس سمؾ أقم٤مدوا اًمٙمرة ُمرة أظمرى 

م، ويم٤مٟم٧م هذه اعمرة وضمٝمتٝمؿ سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ُمديٜم٦م اجلزيرة 861/ هـ247ذم قم٤مم 

.  اخلياء

. هتٝم٤موًمٙمـ ظمؼم هذه احلٛمٚم٦م ىمد سمٚمغ إُمػم حمٛمد إول مم٤م دومٕمف إمم آؾمتٕمداد عمقاج

ًٓ إمم قمامل اعمدن سم٠مظمذ احلٞمٓم٦م واحلذر، صمؿ وضمف صمالصم٦م ضمٞمقش إمم يمؾ ُمـ اجلزيرة  ومٙمت٥م أو

. اخلياء وإؿمٌٞمٚمٞم٦م وريف، ويم٤من ي٘مقد ضمٞمش اجلزيرة اخلياء يمٚمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم

 ةاًمٜمقرُم٤مٟمديلم سم٢مرؾم٤مل قم٤مصٗم٦م سمحري اعمًٚمٛملم ذ ه١مٓءــ  قمز وضمؾــ  وىمد يمٗمك اهلل

ـم٤مب أرسمع قمنمة ؾمٗمٞمٜم٦م ُمـ ؾمٗمٜمٝمؿ اًمًتلم سم٤مًم٘مرب ُمـ اجلزيرة قمٚمٞمٝمؿ أدت إمم إع

ويمت٥م ُمٓمرف سمـ ٟمّمػم قم٤مُمؾ . اخلياء، ومٕم٤مد اًمٜمقرُم٤مٟمديقن سمًٗمٜمٝمؿ اًمٜم٤مضمٞم٦م إمم دي٤مرهؿ

اجلزيرة اخلياء سمذًمؽ إمم إُمػم حمٛمد إول
(2

).  

                                                                                                                                               

 .22، ص2اًمٌٚمدان، ج

: اًمٙم٤مُمؾ: صمػماسمـ إ. 20أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 119 – 118شمرصٞمع إظم٤ٌمر، ص: اسمـ اًمدٓئل    (1)

، 2شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 296، ص1 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 991ص

همزوات اًمٜمقرُم٤مٟمٞملم قمغم إٟمدًمس ذم قمٍم اإلُم٤مرة إُمقي٦م، اعم١مرخ : ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ اًمٙمٌٞمز. 164 – 163ص

ضمٝمقد : ٟمقرة حمٛمد اًمتقجيري .152 – 151م، ص1989/ هـ1409، اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة، 40اًمٕمريب، ع 

طمٙم٤مم سمٜمل أُمٞم٦م ذم إٟمدًمس ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمٜمقرُم٤مٟمدي ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم إٟمدًمس وُم٤م أؾمٗمـرت قمٜمف 

: ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل. 85 – 84م، ص2002/ هـ1423، ظمريػ 24شمٚمؽ اجلٝمقد ُمـ ٟمت٤مئ٩م، اًمت٤مريخ اًمٕمريب، ع 

قمٌداًمرمحـ . 134رات دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت، صطمْم٤مرة اًمٕمرب ذم إٟمدًمس، شمرمج٦م ذوىم٤من ىمرىمقط، ُمٜمِمق

اًمٕمالىم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م إٟمدًمًٞم٦م ُمع أورسم٤م اًمٖمرسمٞم٦م، اعمجٛمع اًمث٘م٤مذم، أسمق فمٌل، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م : قمكم احلجل

.  212م، ص2004/ هـ1425اعمتحدة، 
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: أمحـد اًمٕم٤ٌمدي. 153همزوات اًمٜمقرُم٤مٟمديلم، ص: ظمٚمٞمؾ اًمٙمٌٞمز. 119شمرصٞمع إظم٤ٌمر، ص: اسمـ اًمدٓئل    (2)



وىمد ؿمٙمؾ اعمقىمع آؾمؽماشمٞمجل ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هدوًم٤م ًمٚم٘مقى اًمدوًمٞم٦م، وم٤ٌمإلو٤موم٦م 

ظمٓمر اًمٜمقرُم٤مٟمدي يم٤من هٜم٤مك اخلٓمر اًمٕمٌٞمدي، ويم٤من اخلٓمر اًمٕمٌٞمدي أيمثر هتديًدا ًمٚمحٙمؿ ًمؾ

.  إُمقي ًم٘مرسمف ُمـ إٟمدًمس، وًمالظمتالف اعمذهٌل سملم اًمدوًمتلم

وىمد يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمدوشملم إٟمدًمًٞم٦م، واعمٖمرسمٞم٦م ُمٜمذ سمداي٦م احلٙمؿ إُمقي 

طم٤مضمتٝمؿ ًمٚمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م، ومٝمل وم٤مُٕمقيقن يٕمٚمٛمقن ُمدى . سم٤مٕٟمدًمس ذم طم٤مًم٦م ُمد وضمزر

فمٝمر هذا ــ  ىم٤مقمدة دوم٤مع أومم ًمألٟمدًمس، وُمريمز أؾم٤مس ًمٚمتزود سم٤معم١من وإؾمٚمح٦م واجلٜمد

إُمر ُمٜمذ سمداي٦م اًمٗمتح اإلؾمالُمل وذم قمٍم اًمقٓة أيًْم٤م، وىمد أشمْمح هذا يمام ؾمٌؼ قمٜمد 

يلم يمام أن ؾمٞمٓمرة إُمقــ  احلدي٨م قمـ صمقرة اًمؼمسمر سم٤مٕٟمدًمس ظمالل طمٙمؿ يقؾمػ اًمٗمٝمري

قمغم اًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م شمٗمٞمدهؿ ذم ىمٓمع ظمط اإلُمدادات ًمٚمثقار سم٤مٕٟمدًمس يمام يم٤من فم٤مهًرا ذم 

.  صمقرة قمٛمر سمـ طمٗمّمقن

. وهذا إُمر دومع سم٤مُٕمراء إُمقيلم إمم آهتامم سم٤معمٖمرب واًمًـٕمل ًمٚمًٞمٓمرة قمٚمٞمف

ًٓ اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٙمقهن٤م اعمرشمٙمز اًمذ ي ؾمٞمتؿ وًمتح٘مٞمؼ هذا اهلدف جي٥م أو

وهذا ُمـ٤م طمدث ومٕماًل، وم٘مـد ىم٤مم قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس ذم . ُمـ ظمالًمـف اًمًٞمٓمرة قمغم اعمٖمرب

يمام . م سمتحّملم اجلزيرة اخلياء، وـمريػ وأذف قمغم ذًمؽ سمٜمٗمًف914/ هـ302قم٤مم 

اهتؿ إُمقيقن ُمـ ىمٌٚمف سمٌٜم٤مء دور صٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ طمتك وصـؾ قمدد اًمًٗمـ ذم قمٝمد 

وٟم٤مًم٧م اجلزيرة اخلياء ىمّم٥م اًمًٌؼ وٛمـ اعمدن . ٟم٦مقمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس إمم ُمئتل ؾمٗمل

اًمتل أٟمِمئ٧م هب٤م دور ًمّمٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ، وسمرز آهتامم سم٤مٕؾمٓمقل اًمٌحري ظم٤مص٦م سمٕمد 

ومل ي٘متٍم أُمرهؿ قمغم هذا سمؾ اهتؿ إُمقيقن سمتحّملم ُمدن . هجامت اًمٜمقرُم٤مٟمديلم

.  اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

/ هـ314ومٗمل قم٤مم . اعمٖمرسمٞم٦م وىمد متٙمـ قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس ُمـ ووع يده قمغم اًمٕمدوة

                                                                                                                                               

قمٌداًمرمحـ . 88 – 87ضمٝمقد طمٙم٤مم سمـ أُمٞم٦م، ص: ٟمقرة اًمتقجيري. 166، ص2شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج

. 216اًمٕمالىم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م، ص: احلجل
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م ؾمٞمٓمر قمغم ُمديٜمتل ُمٚمٞمٚم٦م926
(1

/ هـ319وـمٜمج٦م، صمؿ ؾمٞمٓمر قمغم ُمديٜم٦م ؾمٌتف ذم قم٤مم   (

م سمٕمد إرؾم٤مل محٚم٦م قمًٙمري٦م سم٘مٞم٤مدة أمحد سمـ حمٛمد سمـ إًمٞم٤مس ويقٟمس سمـ ؾمٕمٞمد، وىمد 931

ر شمٕمداد اًمًٗمـ سمٛمئ٦م وقمنميـــ  اُمت٤مزت هذه احلٛمٚم٦م سمٙمثرة اعم٘م٤مشمٚملم اًمٌحريلم هب٤م ؾمٗمٞمٜم٦م  ىُمدِّ

وىمد اٟمٓمٚم٘م٧م هذه احلٛمٚم٦م ُمـ ُمرؾمك اجلزيرة اخلياء . وقمدد اعم٘م٤مشمٚملم سمًٌٕم٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ

سم٤مدم٤مه ُمديٜم٦م ؾمٌتف، ومتٙمٜم٧م ُمـ آٟمتّم٤مر قمغم سمٜمل قمّم٤مم وٓة اًمٗم٤مـمٛمٞملم قمغم ُمديٜم٦م ؾمٌتف، 

ويم٤من قمغم ىمٞم٤مدة سمٜمل قمّم٤مم  حمٛمد سمـ أيب اًمٕمٞمش سمـ قمٛمر سمـ إدريس، وشمؿ ذًمؽ ذم مج٤مدى 

م931/ هـ319 إومم ًمٕم٤مم
(2

)  .

اؾمتخدم اًمٜم٤مس ذم حتّملم ُمديٜم٦م ــ  صمؿ ىم٤مم قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس سمتحّملم هذه اعمدن

وأُمده٤م سم٤مًمرضم٤مل واًمٕمت٤مدــ  (طمجر يمٚمز  ) ؾمٌتف طمجر اًمٙمذان
(3

وهبذا أصٌح ُمْمٞمؼ  ،(

                                                 

ُمٕمجـؿ : اٟمٔمر احلٛمقي. اعمـٖمرب ىمري٦ٌم ُمـ ؾمٌتف قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحرُمديٜم٦م ب: (Ciudad de Melilla)ُمٚمٞمٚم٦م     (1)

. 228، ص5اًمٌـٚمدان، ج

 – 287شمـ٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 181 – 179، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمـٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون    (2)

، 2 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 176، ص2شمـ٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 288

اًمٕمالىم٤مت سملم اعمٖمـرب وإٟمدًمس، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م : ًمٞمكم أمحد ٟمج٤مر. 425ص

قمكم أمحد . 242 – 241م، ص1983 -م 1982/ هـ1403 -هـ 1402واحلْم٤مري٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، 

اًمٕمٚمٞم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واحلْم٤مري٦م،  ذم إٟمدًمس، رؾمـ٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ىمًؿ اًمدراؾمـ٤مت ةاًمدوًم٦م اًمٕم٤مُمري: سمداهلل اًم٘محٓم٤مينع

اًمٌحري٦م ذم قمٝمد اعمقطمديـ، : قمٞم٤مد اعمؼموك قمامر. 148 – 147م، ص1981/ هـ1401ضمـ٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، 

.  7 – 6 – 4م، ص1991اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م،  ةرؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ضمـ٤مُمٕم٦م اًمٗم٤مشمح، اجلامهػمي

Anwar Cheine: Muslim Spain, P 23.Imamuddin: A Political History, P 350.   

: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 181، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمـٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 256، ص5اًمـٛم٘متٌس، ج: اسمـ طمٞم٤من    (3)

اًمدوًم٦م : قمكم اًم٘محٓم٤مين. 173 – 172شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًمًـ٤مُمرائل. 287 – 285شمـ٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص

ذم اًمٕمٍم إُمقي، رؾمـ٤مًم٦م دم٤مرة إٟمدًمس : طمًـ سمـ حيٞمك طمًـ اًمِمقيم٤مين. 153 – 152، صةاًمٕم٤مُمري

هـ، 1420قمٚمٛمٞم٦م، ىمًؿ اًمتـ٤مريخ، يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمـقم آضمتامقمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمـقد اإلؾمـالُمٞم٦م، 

، دار اًمٗمٙمر، 1احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُمقضمز قمـ احلْم٤مرات اًم٤ًمسم٘م٦م، ط: ؿمـقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ. 513ص

دوًم٦م اًمٗمرٟمج٦م وقمالىمتٝم٤م سم٤مُٕمقيلم : اًمِمٞمخحمٛمد حمٛمد ُمرد . 372م، ص1994/ هـ1415دُمِمؼ، ؾمقري٤م، 

شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، : أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 118 – 117 – 116ذم إٟمدًمس، ُم١مؾم٦ًم اًمث٘م٤موم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، ص

اًمٕمـالىم٤مت سملم اعمٖمرب وإٟمدًمس،  (أؾم٤ٌمٟمٞم٤م)إٟمدًمس : حمٛمد صؼمي حمٛمد اًمٓمٞم٥م اًمرهٌٞمٜمل. 175، ص2ج



. ضمٌؾ ـم٤مرق حت٧م ؾمٞمٓمرة قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس يم٤مُماًل 

اعمٖمرب إمم سمًط ؾمٞم٤مدشمف قمغم ويم٤من حلزم اًمٜم٤مس وطمٙمٛم٦م ؾمٞم٤مؾمتف أصمر ذم شمٓمٚمع أهؾ 

٤ًٌم سم٠من يرؾمؾ هلؿ ُمـ 931/ هـ319ومٗمل قم٤مم . سمالدهؿ م أرؾمؾ أهؾ اعمٖمرب إمم اًمٜم٤مس ـمٚم

ومام يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس إٓ أن أرؾمؾ هلؿ . ي٘مقم قمغم أُمرهؿ يمرًه٤م ُمٜمٝمؿ حلٙمؿ احلًٜمٞملم

ص٤مطم٥م اجلزيرة اخلياء أُمٞم٦م سمـ إؾمح٤مق اًم٘مرر، اًمذي طمٙمؿ ؾمٌتف سم٤مإلو٤موم٦م حلٙمٛمف 

وهبذا مجع ًمف اًمٜم٤مس أرض اًمٕمدوشملم اًم٤ًمسمؼ
(1

)  .

ومل يٙمـ شمٕمٞملم اًمقٓة سم٤معمٖمرب ُم٘متًٍما قمغم هذا اًمتٕمٞملم، وم٘مد ومم اًمٜم٤مس قمغم ُمديٜم٦م ـمٜمج٦م 

م958/ هـ347وأطمقازه٤م يٕمغم سمـ حمٛمد اًمٞمٗمرين وذًمؽ ذم قم٤مم 
(2

ويم٤من هلذا اًمقد دور آظمر ذم  .(

ة قمٌٞمد اهلل اعمٝمديىمٌقل سمٕمض ؿمٞمقخ اًمؼمسمر ًمدقمقة اًمٜم٤مس ذم اًمٌٕمد قمـ دقمق
(3

)      .

ومل ي٘متٍم اهتامم إُمقيلم سم٤معمٖمرب ًمتقاضمد اًمدوًم٦م اًمٕمٌٞمدي٦م هب٤م، وم٘مد اؾمتٛمر آهتامم 

طمتك سمٕمد اٟمت٘م٤مل اًمدوًم٦م اًمٕمٌٞمدي٦م إمم ُمٍم، ظم٤مص٦م وأن زقمامء زٟم٤مشم٦م وسم٘م٤مي٤م إدارؾم٦م 

ٟمزوح  سم٤معمٖمرب إىمَم ـمٛمٕمقا ذم آؾمت٘مالل سم٤محلٙمؿ قمـ اًمًٚمٓم٦م إُمقي٦م ُمًتٗمٞمديـ ُمـ

وىمد همدت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وٛمـ هذه إطمداث . احلٙمؿ اًمٕمٌٞمدي قمـ اعمٖمرب إىمَم

ىم٤مقمدة أُمقي٦م قمًٙمري٦م رئٞم٦ًم، يتؿ ُمٜمٝم٤م يمؾ ُم٤م ًمف قمالىم٦م هبذه اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ دمٛمع اجلٞمقش 

وُمـ ذًمؽ دوره٤م اًمقاوح ذم اًم٘مْم٤مء قمغم صمقرة طمًـ سمـ . ودمٝمٞمزه٤م وظمروضمٝم٤م ًمقضمٝمتٝم٤م

ًم٦م اًمقزير حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ ـمٚمٛمس ذم يقم اًم٧ًٌم ىمٜمقن احلًٜمل، ومٛمٜمٝم٤م ظمرضم٧م طمؿ

م إمم ُمديٜم٦م ؾمٌتف، وُمٜمٝم٤م ظمرضم٧م محٚم٦م اًمقزير 971/ هـ361اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م 

.  م972/ هـ362هم٤مًم٥م إمم ىمٍم ُمّمٛمقدة ذم احل٤مدي قمنم ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

                                                                                                                                               

.   176م، ص1994 -هـ 1415ي٦م اًمًٕمقدي٦م، ، ُمٓمٌٕم٦م اعمحٛمقدي٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرب1ط

.  289 – 288 – 255، ص5اعم٘متٌس، ج: اسمـ طمٞم٤من    (1)

إٟمٞمس اعمٓمرب سمروض اًم٘مرـم٤مس ذم أظم٤ٌمر ُمٚمقك اعمٖمرب وشم٤مريخ ُمديٜم٦م : اسمـ أيب زرع قمكم اسمـ أيب زرع اًمٗم٤مد    (2)

.  108م، ص1999 / هـ1420، اعمٓمٌٕم٦م اعمٚمٙمٞم٦م، اًمرسم٤مط، 2وم٤مس، راضمٕمف قمٌداًمقه٤مب سمـ ُمٜمّمقر، ط

.  255، ص5اعم٘متٌس، ج: اسمـ طمٞم٤من    (3)



وُمٜمٝم٤م أيًْم٤م وصٚم٧م اإلُمدادات ًمٖم٤مًم٥م يمٛمدد اًمقزير حيٞمك سمـ ه٤مؿمؿ اًمتجٞمٌل اًمثٖمري 

وٟمت٩م قمـ هذا اعمدد اعمًتٛمر أن . وم إرسمٕم٤مء احل٤مدي قمنم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ُمـ هذا اًمٕم٤ممذم ي

أقمٚمـ طمًـ سمـ ىمٜمقن رهمٌتف ذم إقمالن اًمٓم٤مقم٦م، ومُٜم٘مؾ إمم اًمٕم٤مصٛم٦م ىمرـم٦ٌم ًمدى احلٙمؿ 

اعمًتٜمٍم سم٤مهلل، وًمٙمـ طم٤مل اسمـ ىمٜمقن هذا شمٙمرر ُمرة أظمرى ذم قمٝمد اعمٜمّمقر سمـ أيب قم٤مُمر، 

ر ُمٓم٤مسمؼ ًمدوره٤م اًم٤ًمسمؼويم٤من ًمٚمجزيرة اخلياء دو
(1

).  

ومل ي٘متٍم دور اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم صمقرة اسمـ ىمٜمقن، سمؾ سمرز دوره٤م أيًْم٤م ذم إمخ٤مد صمقرة 

سمٚمٙملم سمـ زيري اًمّمٜمٝم٤مضمل، وزيري سمـ قمٓمٞم٦م اعمٖمراوي، ويمالمه٤م صم٤مر ذم ومؽمة طمٙمؿ اعمٜمّمقر سمـ 

ري٦م ينمف ُمٜمٝم٤م قمغم أيب قم٤مُمر اًمذي طمقل ُمً٘مط رأؾمف ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء إمم ىم٤مقمدة قمًؽ

وم٘مد أىم٤مم هب٤م قمٜمد إرؾم٤مل ضمٞمش . اعمٖمرب، وظم٤مص٦م ُمع قمقدة اًمًٞم٤مدة اًمٕمٌٞمدي٦م إمم أرض اعمٖمرب

سم٘مٞم٤مدة اسمٜمف قمٌد اعمٚمؽ اعمٔمٗمر ًمٚم٘مْم٤مء قمغم صمقرة زيري سمـ قمٓمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م خترج ضمٞمقؿمف إمم 

اعمٖمرب ًمٗمرض ؾمٞم٤مدشمف قمٚمٞمٝم٤م
(2

 اًمٕمًٙمري وهبذا وم٘مد دم٤موزت اجلزيرة اخلياء دور اعمٕمؼم .(

ًمٗمرض اًمًٞم٤مدة إُمقي٦م قمغم اعمٖمرب إمم اًم٘م٤مقمدة اًمٕمًٙمري٦م اًمتل شمتحٙمؿ ذم إدارة اًمًٞم٤مدة 

ظم٤مص٦م ُمع اخت٤مذ اخلٚمٞمٗم٦م احلٙمؿ اعمًتٜمٍم سم٤مهلل ًمًٞم٤مؾم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م سمجٜمد . إُمقي٦م قمغم اعمٖمرب

                                                 

اعم٘متٌس ذم أظم٤ٌمر سمٚمد إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ قمٌداًمرمحـ قمكم احلجل، دار اًمث٘م٤موم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، : اسمـ طمٞم٤من اًم٘مرـمٌل    (1)

صمالصم٦م ٟمّمقص قمرسمٞم٦م )يمت٤مب ُمٗم٤مظمر اًمؼمسمر : جمٝمقل. 112إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. وُم٤ميٚمٞمٝم٤م 79ص

اًمقيم٤مًمـ٦م إؾم٤ٌمٟمٞم٦م  –،  حت٘مٞمؼ حمٛمد يٕمغم، اعمجٚمس إقمغم ًمألسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م (اًمؼمسمر ذم اًمٖمرب اإلؾمالُمل قمـ

: حمٛمد قمٜم٤من. 482شمـ٤مريخ اًم٘مْم٤مء، ص: حمٛمد ظمالف. 151 – 150م، ص1996ًمٚمتٕم٤مون اًمدوزم، ُمدريد، 

: قمكم اًم٘محٓم٤مين. 128 – 127دوًمـ٦م اًمٗمرٟمج٦م، ص: حمٛمد اًمِمٞمخ. 496 – 495، ص2 – 1دوًمـ٦م اإلؾمالم، ج

 . 159 – 158، صةاًمدوًمـ٦م اًمٕمـ٤مُمري

. 133  – 132 – 131إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 203 – 199، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد    (2)

 – 206، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 162 – 127ُمٗمـ٤مظمر اًمؼمسمر، ص: جمٝمقل

، 1ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 557ص ،2 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 207

: دوزي. 233إٟمدًمس، ص: حمٛمد اًمرهٌٞمٜمل. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 155، صةاًمدوًم٦م اًمٕم٤مُمري: قمكم اًم٘محٓم٤مين. 359ص

.  142، ص2اعمًٚمٛمقن ذم إٟمدًمس، ج



اعمٖمرب ذم طمروسمف، وؾمػم اعمٜمّمقر سمـ أيب قم٤مُمر قمغم ظمٓم٤مه ذم هذا اعمج٤مل
(1

).  

ٕطمقال شمٖمػم ذم طم٤مل اجلزيرة اخلياء وأرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمّمٗم٦م وشمٌع هذه ا

وم٘مد أدًم٧م اجلزيرة . قم٤مُم٦م، وذًمؽ ذم طم٘م٦ٌم اًمٍماع اًمتل شمٌٕم٧م طمٙمؿ اعمًتٜمٍم سم٤مهلل

اخلياء سمدًمقه٤م ُمِم٤مريم٦م رومٞم٘م٤مهت٤م ُمدن إٟمدًمس ذم هذا اًمٍماع، همػم أن سم٤مقمٝم٤م يم٤من أـمقل 

ىم٤مقمدة ٕطمد أـمراف اًمٍماع ــ  ة اخلياءاجلزيرــ  ُمٜمٝمـ، وم٘مد ؿمٙمٚم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

ُمٌتدئ٦م سمٙمقهن٤م ىم٤مقمدة ًمًٚمٞمامن اعمًتٕملم ود حمٛمد سمـ هِم٤مم اعمٝمدي، صمؿ ىم٤مقمدة ًمٕمكم سمـ 

. محقد وُمـ سمٕمده أظمقه اًم٘م٤مؾمؿ ود احلٙمؿ اعمريمزي

: وشمٕمقد أمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٓؾمٞمام ُمٜمٝم٤م اجلزيرة اخلياء ذم هذه اًمٗمؽمة إمم أُمريـ

اًمدور اًمذي يم٤من ي٘مقم سمف : قمـ قم٤مصٛم٦م اًمدوًم٦م إُمقي٦م ىمرـم٦ٌم، وصم٤مٟمٞمٝمامسُمٕمده٤م : أوهلام

.  اًمؼمسمر ذم هذه اًمٗمؽمة

ومٕمٜمدُم٤م ىم٤مم اعمًتٕملم سمثقرشمف ود اعمٝمدي ضمٕمؾ ُمـ اجلزيرة اخلياء ىم٤مقمدة ًمف يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م 

ويتقضمف ُمٜمٝم٤م هلدومف، يمام أن اخت٤مذه٤م ىم٤مقمدة ًمف يرضمع ٓقمتامده قمغم اًمؼمسمر
(2

ة ومٙم٤مٟم٧م ًمف ىمقة داقمؿ. (

حتقًم٧م ومٞمام سمٕمد إمم أداة ًمٚم٘مْم٤مء قمغم طمٙمٛمف، وم٤مًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد اًمذي ىم٤مم سمتٕمٞمٞمٜمف طم٤ميماًم ًمٚمجزيرة 

م حت٤مًمػ ُمع أظمٞمف قمكم سمـ محقد طم٤ميمؿ ؾمٌتف ود اعمًتٕملم 1009/ هـ400اخلياء ىمراسم٦م قم٤مم 

. م1013/ هـ404ــ يمالمه٤م يم٤مٟم٤م ُمـ ضمٜمد اعمًتٕملم ووٓشمف ــ وأقمٚمٜم٤م ظمروضمٝمام قمٚمٞمف ذم قم٤مم 

يم٤مٟم٧م هذه اًمثقرة ىم٤مصٛم٦م اًمٔمٝمر ًمٚمدوًم٦م إُمقي٦م، وٟمقاة ًم٘مٞم٤مم ممٚمٙم٦م ُمـ مم٤مًمؽ وىمد 

ومٜمٝم٤مي٦م طمٙمؿ اعمًتٕملم يم٤مٟم٧م قمغم يد قمكم سمـ محقد وُمـ . اًمٓمقائػ أٓ وهل ممٚمٙم٦م سمٜمل محقد

ُمٕمف ُمـ اًمؼمسمر إذ ىم٤مم سمٛمٝم٤ممج٦م ىمرـم٦ٌم ومتٙمـ ُمـ دظمقهل٤م، وىمتؾ اعمًتٕملم هب٤م وذًمؽ ذم قم٤مم 

                                                 

صقر : أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 564، ص2 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 102أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

.   61ُمـ طمٞم٤مة احلرب، ص

 ةحت٘مٞمؼ ٟمًٞمؿ جمكم، اهلٞمئ٦م اعمٍمي ًمٓم٤مئػ اًمذظمػمة وـمرائػ اجلزيرة،: اسمـ مم٤ميت أؾمٕمد سمـ اعمٝمذب سمـ أيب ُمٚمٞمح    (2)

، 1ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 95، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 298م، ص2001اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، 

، 2 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 194 – 193، ص4جشم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، : اسمـ ظمٚمدون. 428ص

.   176، ص2دوزي اعمًٚمٛمقن ذم إٟمدًمس، ج. 649 – 648ص



م1016/ هـ407
(1

).  

هتٛم٧م أؾمـرة سمٜمل محقد سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وظم٤مص٦م ىم٤مقمدهت٤م اجلزيرة اخلياء، وىمد ا

ًمدرضم٦م ضمٕمٚم٧م أومراد هذه إهة يتٜم٤مومًقن قمٚمٞمٝم٤م يمام طمدث سملم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد واسمـ 

أظمٞمف حيٞمك سمـ قمكم اعمٕمتكم
(2

ويٕمقد هذا آهتامم حل٤مضم٦م هذه إهة ًمدقمـؿ سمرسمر اعمٖمرب،  .(

ء ٓ يٙمقن هٜم٤مك طم٤مئؾ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمؼمسمرومًٌٞمٓمرهتؿ قمغم اجلزيرة اخليا
(3

).  

وُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ يتْمح ًمٜم٤م ُمدى اًمدور اعمٝمؿ اًمذي اوٓمٚمع سمف وٓة اًمٕمدوة 

: وه١مٓء اًمقٓة هـؿ. إٟمدًمًٞم٦م وظم٤مص٦م وٓة اجلزيرة اخلياء ذم قمٍم اإلُم٤مرة واخلالوم٦م

هلل سمـ ظم٤مًمد ويمؾ رزق سمـ اًمٜمٕمامن اًمٖم٤ًمين، واًمرُم٤مطمس سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٙمٜم٤مين، وقمٌدا

يمام شمقمم . ه١مٓء شمقًمقا إُم٤مرة اجلزيرة اخلياء أصمٜم٤مء طمٙمؿ إُمػم قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ

إُم٤مرهت٤م ذم قمٝمد إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ إوؾمط يمؾ ُمـ ُمٓمرف سمـ ٟمّمػم قم٤مم 

م، وإدريس سمـ قمٌٞمد اهلل، وإسمراهٞمؿ سمـ ظم٤مًمد،  وأمحد سمـ قمٌداهلل859/ هـ245
(4

أُم٤م ذم . (

قمٌداهلل سمـ حمٛمد وم٘مد وزّم أُمـره٤م إسمراهٞمؿ سمـ ظم٤مًمد، وطمٗمّمقن اًمؼمٟمز قمٝمد إُمػم 

يمام ىم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس سمتقًمٞم٦م قمدد ُمـ اًمقٓة قمغم . ُمِم٤مريم٦م ُمع ُمقؾمك اًمزي٤مت

م صمؿ 929/ هـ317قمٌداهلل سمـ إؾمح٤مق ذم قم٤مم : ُمٜمٝمؿــ  يمقرة وُمديٜم٦مــ  اجلزيرة اخلياء

                                                 

ضمذوة اعم٘متٌس ذم ذيمر وٓة إٟمدًمس، : احلٛمٞمدي ومتقح سمـ قمٌداهلل إزدي. 26سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (1)

. 23م، ص1997/ هـ1417وت، ًمٌٜمـ٤من، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمـٛمٞم٦م، سمػم1حت٘مٞمؼ روطمٞم٦م قمٌداًمرمحـ اًمًـٞمقذم، ط

شمـ٤مريخ اسمـ اًمـقردي، : اسمـ اًمقردي زيـ اًمديـ قمٛمر سمـ ُمٔمٗمر. 27 – 26، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر

اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، : اسمـ قمذاري. 317م، ص1996/ هـ1417، دار اًمٙمـت٥م اًمٕمٚمـٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1، ط1ج

: اسمـ طمزم. 128 – 119أقمامل إقمالم، ص: خلٓمٞم٥ماسمـ ا. 48اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 115، ص3ج

.  134 – 133، ص17ؾمػم أقمـالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 198 – 111، ص2رؾمـ٤مئؾ اسمـ طمزم، ج

: اعمرايمٌم. 200، ص2رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم، ج: اسمـ طمزم. 318، ص1شم٤مريخ اسمـ اًمقردي، ج: اسمـ اًمقردي    (2)

: شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون: اسمـ ظمٚمدون. 508 – 507 – 431، ص9شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 55اعمٕمج٥م، ص

.  197، ص4ج

.  ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ ذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًم٤ٌمب إول    (3)

 . 54اٟمٔمر اًمّمٗمح٦م . م878/ هـ265يم٤من حيٙمؿ اجلزيرة اخلياء ذم قم٤مم     (4)



ن إؾمح٤مق اًم٘مرر اًمذي سم٘مل قمغم إُم٤مرة اجلزيرة م سم٠مُمٞم٦م ب931/ هـ319قمزل قمٜمٝم٤م قم٤مم 

طمٞم٨م أشمك سمٕمده حمٛمد سمـ أصٌغ واًمذي مل يدم طمٙمٛمف . م933/ هـ321اخلياء إمم قم٤مم 

ًٓ قمٜمف حمٛمد سمـ داود933/ هـ322يمثػًما طمٞم٨م قمزل ذم قم٤مم  وسمٕمد هذا اًمقازم . م وقُملم سمد

ًٓ ُمٚمحقفًم٤م سمتٕمٞملم أيمثر ُمـ والٍ  . هب٤م ذم آن واطمد ؿمٝمدت وٓي٦م اجلزيرة اخلياء حتق

/ هـ324وفمٝمرت هذه اًمّمقرة ُمًًٌ٘م٤م ظمالل طمٙمؿ إُمػم قمٌداهلل سمـ حمٛمد، ومٗمل قم٤مم 

م أويمؾ اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس إمم يمؾ ُمـ قمٛمـر سمـ قمٌداًمٕمزيز وحمٛمد سمـ أمحد 935

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اًمٜم٤مس هقم٤من ُم٤م أطمّس أن واًمٞملم قمغم اجلزيرة اخلياء . أُمر وٓيتٝم٤م

ير، ومٕم٤مد إمم أُمر شمٕمٞملم واٍل واطمد وم٘مط ويم٤من أُمره٤م عمحٛمد سمـ أمحد سمـ أيب قمثامن سم٤مُٕمر اًمٙم٨م

. م، ويمٚمػ اًمقاًمٞملم اًم٤ًمسم٘ملم أُمر يمقرة ريف938/ هـ327ذم قم٤مم 

وممـ وزم أُمر اجلزيرة اخلياء حيٞمك سمـ قمٌداهلل سمـ طمرُمٚم٦م اًمتجٞمٌل، وحيٞمك سمـ يمثػم 

واظمر اعمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة ُمع قمدم سمـ وؾمالس اًمٚمٞمثل ويمال اًمقاًمٞملم طمٙمام اجلزيرة ذم أ

يمام يم٤من ًمٌٞم٧م قمٌد اًمقه٤مب سمـ قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اًمث٘مٗمل . وضمقد حتديد دىمٞمؼ ًمٗمؽمة طمٙمٛمٝمام

دور يمٌػم ذم رئ٤مؾم٦م ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء، ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذه إهة ىمد أدارت أُمقر 

ت، ظم٤مص٦م وأٟمف مل اعمديٜم٦م ًمٗمؽمات ُمتٙمررة سمداومع ذايت، وىمد يٙمقن هذا أصمٜم٤مء ومؽمات إزُم٤م

يرد شمٕمٞملم ٕطمدهؿ ُمـ ىِمٌؾ احلٙمؿ اعمريمزي
(1

). 

وُيٚمحظ ذم وٓي٦م اجلزيرة اخلياء أمهٞم٦م وٓيتٝم٤م وُمدى ُم٤م يم٤مٟم٧م متثؾ ًمدى احلٙم٤مم 

إُمقيلم، ويٌدو هذا فم٤مهًرا ُمـ ظمالل شمٕمٞملم أيمثر ُمـ واٍل قمغم أُمره٤م ٕيمثر ُمـ ُمرة، سم٤مإلو٤موم٦م 

.  وظم٤مص٦م ذم ومؽمة طمٙمؿ اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مسإمم شمت٤مسمع شمٌديؾ اًمقٓة سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ، 

                                                 

ي٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعم٤ًمًمؽ عمٕمروم٦م أقمالم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ، شمرت: اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل    (1)

م، 1967/ هـ1387حت٘مٞمؼ أمحد سمٙمػم حمٛمقد، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت، دار ُمٙمت٦ٌم اًمٗمٙمر، ـمراسمٚمس، ًمٞمٌٞم٤م، 

طمًلم . 448 – 391 – 355 – 331 – 253، ص5اعم٘متٌس، ج: اسمـ طمٞمـ٤من. 76، ص3، ج534، ص2ج

: أمحد اًمٓم٤مهري. 149، صسمحقث: يمامل اًمًٞمد. 314 – 313، ص1ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: ُم١مٟمس

، ةًمٚمٙمت٤مب، آؾمٙمٜمدري ةظمالل قمٍم سمٜمل قم٤ٌمد، ُمريمز إؾمٙمٜمدرياًمٗمـالطم٦م واًمٕمٛمران اًم٘مروي سم٤مٕٟمدًمس 

.    112م، ص2004



ويتجغم ذم هذا اعم٘م٤مم ُم٤م يم٤من ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ دور ؾمٞم٤مد ُمٜمذ سمداي٦م اًمٗمتح 

اإلؾمالُمل إمم هن٤مي٦م احلٙمؿ إُمقي، يم٤مٟم٧م اًمّمقرة اًم٤ًمئدة ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أهن٤م ىم٤مقمدة 

قمؿ احلٙمؿ اعمريمزي قمًٙمري٦م ؾم٤ممه٧م ذم شمدقمٞمؿ طمريم٦م اًمٗمتح اإلؾمالُمل وإيمامل ُمًػمة د

سم٤مٕٟمدًمس سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، ومٝمل يمام ُذيمر ؾم٤مسمً٘م٤م سمقاسم٦م إٟمدًمس وُمٗمت٤مطمف، وُمٜمٓم٘م٦م إذاف 

ُم٤ٌمذ قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌـؾ ـم٤مرق سمٛمدهن٤م اًمثالث ُمع أومْمٚمٞم٦م ُمٚمحقفم٦م عمديٜم٦م اجلزيرة 

قمدشم٤م وهذه إومْمٚمٞم٦م ٓ شمٕمٜمل اإلىمالل ُمـ ؿم٠من اعمديٜمتلم إظمريلم ظم٤مص٦م وأهنام . اخلياء

 .ٕٟمدًمس اإلؾمالُملُمـ ىمقاقمد ا

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن قمدم ورود ذيمر ضمٌؾ ـم٤مرق وـمريػ سمّمقرة ُم٘م٤مرسم٦م ًمٚمجزيرة 

 :اخلياء قم٤مئد ًمٕمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م

 ًٓ اًمٖمٛمقض اًمت٤مرخيل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمديٜمتلم ذم هذه اًمٗمؽمة، واًمذي يٕمقد ًمّمٖمر : أو

 .اعمديٜمتلم مم٤م اوم٘مدمه٤م أن شمٙمقٟم٤م هدوًم٤م ُمٜمِمقًدا ًمٚم٘مقى اًمًٞم٤مؾمٞم٦م يمام فمٝمر ؾم٤مسمً٘م٤م

يمقن اجلزيرة اخلياء ىم٤مقمدة ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دومع اًمرواة إمم شمريمٞمز اًمٜمٔمر : صم٤مٟمًٞم٤م

.  صٕمقسم٦م شمْم٤مريس ضمٌؾ ـم٤مرق ضمٕمٚمٝم٤م هدوًم٤م صٕم٥م اعمٜم٤مل: صم٤مًمًث٤م. قمٚمٞمٝم٤م

وًمٙمـ هذه اًمّمقرة ؾمتتٌدل ذم احل٘م٥م اًمت٤مرخيٞم٦م اًم٘م٤مدُم٦م، وشمٔمٝمر صقرة ضمٌؾ ـم٤مرق 

اسم٘م٦موـمريػ سمّمقرة ُمٖم٤ميرة قمـ صقرهتام ذم احل٘م٦ٌم اًمس
(1

).   

 ٱٱٱ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ٓ يرى اًم٤ٌمطم٨م يمام ئمٝمر ُمـ ظمالل هد اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م أن اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م متر سمِمٙمؾ هيع ُمـ     (1)

إمم إقم٤مدة اإلقمداد  –أو ىمٌٚمٝم٤م  –حيت٤مج سمٕمده٤م  ةاص٦م وأهن٤م شم٘مقم سمٕمٌقر ُمٜمٓم٘م٦م سمحريٓل اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، خخ

.  واًمتٜمٔمٞمؿ ًمٚم٘مقات اعم٘م٤مشمٚم٦م



 

 

 

األول  الباب

 

 

: األول الفصل

 

 

 :الثاني الفصل

 

 :الفصل الثالث

 

 

 

التاريخ الشياسي لمعدوة األندلشية 

وهذ عصز وموك الطوائف إىل نًاية 

. املزابطني

لعدوة األندلشية يف التاريخ الشياسي ه

. عصز املوحديو

التاريخ الشياسي لمعدوة األندلشية 

سقوط  وهذ عصز بين األمحز إىل

. ودنًا يف أيدي األسباى

 

 
 



 

 

 

الفصن األوه 
التاريذ الضياصي لمعدوة األٌدلضية وٍذ عصز 

 وموك الطوائف إىل ٌّاية املزابطني
 

 

: األول املبحث

 

 :الثاني املبحث

 

 :املبحث الثالث
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املبحح األوه 
العدوة األٌدلضية يف عصز وموك الطوائف 

شُمٕمتؼُم طم٘م٦ٌم ُمٚمقك اًمٓمقائػ ُمـ أيمثر احل٘م٥م إٟمدًمًٞم٦م شم٤ًمرقًم٤م ذم إطمداث 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؛ وذًمؽ قم٤مئد ًمتحقهل٤م ُمـ طمٙمؿ ىمٓم٥م إؾمالُمل واطمد إمم طمٙمؿ أىمٓم٤مب إؾمالُمٞم٦م 

 ؾمٛمٞم٧م سمٛمٚمقك اًمٓمقائػ، أظمذت شمتٜم٤مومس ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م قمغم ُمتٜم٤مصمرة سم٤مٕٟمدًمس، متثٚمٝم٤م أه

.  خمتٚمػ إُمقر اسمتداًء سم٤مًٕم٘م٤مب، واٟمتٝم٤مًء سم٤مًمٜمٗمقذ واًمًٚمٓم٤من

وىمد وصؾ اًمتٛمزق اًمًٞم٤مد ًمدرضم٦م شمقاضمد صمالث وقمنميـ دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس 

وإُم٤مرات صٖمػمة  ،، سملم إُم٤مرات يمٌػمة يم٢مُم٤مرة إؿمٌٞمٚمٞم٦م وإُم٤مرة ـمٚمٞمٓمٚم٦م(2اٟمٔمر ظمريٓم٦م )

شمٍم سمٕمْمٝم٤م قمغم طمٙمؿ ُمديٜم٦م واطمدة يم٢مُم٤مرة داٟمٞم٦ميؼ
(1

وإُم٤مرة اًمٌقٟم٧م ،(
(2

)
(3

) .

وُمـ أُمراء اًمٓمقائػ ه١مٓء سمٜمق قم٤ٌمد سم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م وسمٜمق ضمٝمقر سم٘مرـم٦ٌم وسمٜمق إومٓمس 

سمٌٓمٚمٞمقس
(4

وسمٜمق هقد اجلذاُمٞمقن سمنىمًٓم٦م (
(5

وسمٜمق صامدح سم٤معمري٦م (
(6

وسمٜمق سمرزال  (

                                                 

اًمروض اعمٕمٓم٤مر، : اٟمٔمر احلٛمػمي. ُمديٜم٦م سمنمق إٟمدًمس قمغم اًمٌحر إسمٞمض اعمتقؾمط: ( Denia)داٟمٞم٦م     (1)

 .   76ص

. 56اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: اٟمٔمر احلٛمػمي. ُمـ أقمامل سمٚمٜمًٞم٦م ةىمري: (Puntlandia)اًمٌقٟم٧م     (2)

إسمراهٞمؿ اًم٘م٤مدري . 193ُمٕم٤ممل شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 83شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس    (3)

ة واًمٜمنم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ٟمٞم٤ًمن ، دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ًمٚمٓم٤ٌمع1اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم قمٍم اعمراسمٓملم ط: سمقشمِمٞمش

 . 13م، ص1993 (سمريؾإ)

وىمد سمٜم٤مه٤م قمٌداًمرمحـ سمـ ُمروان اعمٕمروف سم٤مجلٚمٞم٘مل سم٢مذن . ُمديٜم٦م سمٖمرب إٟمدًمس: ( Badajoz)سمٓمٚمٞمقس     (4)

.  46اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: اٟمٔمر احلٛمػمي. إُمػم قمٌداهلل سمـ حمٛمد إُمقي

اعمّمـدر : حلٛمػمياٟمٔمر ا. ىمـ٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد إٟمدًمس، وشم٘مع ؿمٛمـ٤مل ذق إٟمدًمس: ( Zaragoza)هىمًٓم٦م     (5)

.  96اًم٤ًمسمؼ، ص

وهل . هـ344ُمديٜم٦م حمدصم٦م سم٤مٕٟمدًمس، أُمر سمٌٜم٤مئٝم٤م اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس ذم قم٤مم : ( Almeria)اعمري٦م     (6)

.  183اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: اٟمٔمر احلٛمػمي. سمجٜمقب ذق إٟمدًمس



سم٘مرُمقٟم٦م
(1

وسمٜمق ٟمـقح سمٛمقرور (
(2

ن سمٓمٚمٞمٓمٚم٦م وسمٜمق محـقد سمامًم٘م٦م واجلزيرة وسمٜمق ذو اًمٜمق (

اخلْمـراء وسمٜمق زيـري سمٖمرٟم٤مـم٦م
(3

اًمخ.. واًمّم٘مـ٤مًم٦ٌم سمداٟمٞم٦م واجلزر اًمنمىمٞم٦م (
(4

).  

وىمد يم٤من فمٝمقر ه١مٓء إُمراء ُمٜمذ سمداي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري أي أهنؿ شمقاضمدوا 

وم٤مؾمٝم٤م ٟمتٞمج٦م شمٚمؽ اخلالوم٦م اًمتل ًمٗمٔم٧م أن. سم٤مًم٤ًمطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمع شمقاضمد اخلالوم٦م إُمقي٦م هب٤م

اعمٓم٤مُمع واًمتٙم٤مًم٥م قمغم اًمٜمٗمقذ اًمذي ُمزق وطمدة إٟمدًمس وىم٣م قمغم هٞم٦ٌم اخلالوم٦م اًمتل 

وُمـ ذًمؽ شمقزم أرسمٕم٦م . اُمتٝمـ أُمراء اًمٓمقائػ صٌٖمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م سمتٕمدد اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م

ظمٚمٗم٤مء ًمٚمخالوم٦م ذم زُمـ واطمد هؿ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سم٤مجلزيرة اخلياء، وظمٚمػ احلٍمي 

ن إدريس سمامًم٘م٦م، وإدريس سمـ حيٞمك سمـ قمكم سمـ محقد سمٌِمؽم ذم ُمقوع ٓ سم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م، وحمٛمد ب

 2يمٚمؿ180ــ  ذم ُمثٚمٝم٤م يزيد قمـ صمالصملم ومرؾمًخ٤م
(5

).  

وإلطم٘م٤مق احلؼ مل يًَع يمؾ أُمراء اًمٓمقائػ إمم آؾمت٘مالل سمٛمامًمٙمٝمؿ، ومٌٕمْمٝمؿ وضمد 

سمـ ضمٝمقر إهن٤مء أقمٚمـ اًمقزير اــ  ٟمٗمًف واًمًٞم٤م عم٤م سمٞمده دون ظمٚمٞمٗم٦م ي٘مقم سم٠مُمره وأُمر اعمًٚمٛملم

م1030/ هـ422اخلالوم٦م ذم قم٤مم 
(6

.  وهٜم٤م اوٓمر إلدارة وٓيتف سمٜمٗمًفــ  (

ويم٤من ًمتٙم٤مًم٥م ُمٚمقك وأُمراء اًمٓمقائػ قمغم اًمٜمٗمقذ واًمًٚمٓم٦م أصمر ذم حتجٞمؿ قمدد شمٚمؽ 

                                                 

: اٟمٔمر احلٛمػمي. مخ٦ًم وأرسمٕمقن ُمٞماًل  ُمديٜم٦م ىمديٛم٦م سمنمق إؿمٌٞمٚمٞم٦م، وسمٞمٜمٝم٤م وسملم إؾمتج٦م: (Carmona)ىمرُمقٟم٦م     (1)

 158اعمّمـدر اًم٤ًمسمؼ، ص

.  188اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: اٟمٔمر احلٛمػمي. يمقرة ُمتّمٚم٦م سم٠مطمقاز ىمرُمقٟم٦م: (Moroacuten)ُمقرور     (2)

أىمدم ُمدن يمقرة اًمٌػمة، وهل ُمـ أقمامل إٟمدًمس، وُمٕمٜمك همرٟم٤مـم٦م رُم٤مٟم٦م سمٚم٤ًمن قمجؿ : ( Granada)همرٟم٤مـم٦م     (3)

. 221، ص4ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: ر احلٛمقياٟمظ. إٟمدًمس

. 716 – 715 – 714، ص2اًمذظمػمة، ج: اسمـ سم٤ًمم.  83 – 61شم٤مريخ إٟمدًمس، ص  : اسمـ اًمٙمردسمقس    (4)

، ذاع 1ؾم٘مقط إٟمدًمـس، ط: ُمٝمج٦م أُملم اًم٤ٌمؿم٤م. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 438   -429، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري

 . وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 59م، ص2002ًمٚمـدراؾم٤مت واًمٜمنم واًمتقزيع، دُمِمؼ، 

: اسمـ طمزم. 71اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 36سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل. 33ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي    (5)

.  208  – 98 – 97، ص2رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم، ج

، دار اًم٘مٚمؿ، 5شم٤مريخ إٟمدًمس، ط: قمٌداًمرمحـ قمكم احلجل. 204، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون    (6)

 . 323م، ص1997/ هـ1418دُمِمؼ، 



اعمامًمؽ، وم٘مد زال طمٙمؿ سمٜمل محقد قمغم يد سمٜمل زيري وسمٜمل قمٌـ٤مد، يمام اسمتٚمع اًمٜمّم٤مرى إُمـ٤مرة 

وإُمـ٤مرات سمٚمٜمًٞم٦مسمٜمل ذي اًمٜمقن سمٓمٚمٞمٓمٚم٦م 
(1

وؿمٜمؽميـ (
(2

وأؿمٌقٟم٦م (
(3

وهذا ىمٌؾ أن يّمؾ  ،(

اعمراسمٓمقن ًمألٟمدًمس ويٙمٛمٚمقا إهن٤مء طمٙمؿ ُمٚمقك اًمٓمقائػ سم٤مٕٟمدًمس، وذًمؽ رهم٦ٌم ُمٜمٝمؿ ذم 

شمقطمٞمد صػ اعمًٚمٛملم أُم٤مم أقمدائٝمؿ اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ مل ي٠مًمقا ضمٝمًدا ذم اًم٘مْم٤مء قمغم طمٙم٤مم 

اًمٓمقائػ
(4

)  .

 :ًمِم٤مقمر أيب احلًـ سمـ رؿمٞمؼ اًم٘مػمواينوهٜم٤م اؾمتحؼ ُمٚمقك اًمٓمقائػ ىمقل ا

 مم٤م يزهدين ذم أرض أٟمدًمـسٍ 

 أًم٘م٤مب ممٚمٙم٦م ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م
 

 

 أؾمٛمـ٤مُء ُمٕمتٛمـٍد ومٞمٝم٤م وُمٕمتْمـد 

يم٤مهلر حيٙمل اٟمتٗم٤مظًم٤م صقرة إؾمد
(5

) 
 

. وىمد يم٤من هذا اًمتٛمزق صقرة عم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف أطمقال إهة إُمقي٦م احل٤ميمٛم٦م ًمألٟمدًمس

ام اعمٝمديإذ قمٛمد اًمث٤مئر حمٛمد سمـ هِمـ
(6

إمم قمزل اخلٚمٞمٗم٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ (
(7

ًمٞمدظمؾ ذم  (

ساع ُمع ؾمٚمٞمامن سمـ احلٙمؿ اعمٚم٘م٥م سم٤معمًتٕملم سم٤مهلل
(8

ــ  اًمذي وضمد ذم اًمؼمسمر ؾمٜمًدا يمٌػًما ًمف ،(

                                                 

اٟمٔمر . ُمديٜم٦م ؾمٝمٚمٞم٦م سمنمق إٟمدًمس، سمٞمٜمٝم٤م وسملم ىمرـم٦ٌم قمغم ـمريؼ سمج٤مٟم٦م ؾمت٦م قمنم يقًُم٤م: (Valencia)سمٚمٜمًٞم٦م     (1)

.  47اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي

اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، : اٟمٔمر احلٛمػمي. ُمديٜم٦م سمٖمرب إٟمدًمس، ُمٕمدودة ُمـ يمقر سمـ٤مضم٦م: ( Santarem)ؿمٜمؽميـ     (2)

. 113ص

اعمّمدر : اٟمٔمر احلٛمػمي. ُمـ يمقرة سم٤مضم٦م اعمختٚمٓم٦م هب٤م وهل سمٖمرهب٤م وسمٖمرب إٟمدًمس أيًْم٤م: (Lisboa)ؿمٌقٟم٦م أ    (3)

.  16اًمًـ٤مسمؼ، ص

وُم٤م  200، ص4، ج301، ص1شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 438، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (4)

.  وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 59ؾم٘مقط إٟمدًمس، ص: ُمٝمج٦م اًم٤ٌمؿم٤م. يٚمٞمٝم٤م

 . 144أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 83شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: سمـ اًمٙمردسمقسا    (5)

هق حمٛمد سمـ هِم٤مم سمـ قمٌد اجل٤ٌمر سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس، صم٤مر ود هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ذم : حمٛمد سمـ هِم٤مم اعمٝمدي    (6)

وؾمتلم وىمد شمٚم٘م٥م سم٤معمٝمدي، وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م . مج٤مدى أظمرة ُمـ قم٤مم شمًع وشمًٕملم وصمالصمامئ٦م وظمٚمٕمف قمـ احلٙمؿ

.  25 – 24سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اٟمٔمر اًمْمٌل. وصمالصمامئ٦م وىمتؾ قم٤مم أرسمٕمامئ٦م ًمٚمٝمجرة

شمقمم احلٙمؿ وقمٛمره قمنمة أقمقام وأؿمٝمر سمٕمد واًمده، وىمد ىم٤مم سم٠مُمره حمٛمد سمـ أيب : هِم٤مم سمـ احلٙمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس    (7)

 .24اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: اٟمٔمر اًمْمٌل .قم٤مُمر وُمـ سمٕمده اسمٜمف قمٌد اعمٚمؽ، ىمتؾ هِم٤مم ؾمٜم٦م شمًع وشمًٕملم وصمالصمامئ٦م

هق ؾمٚمٞمامن سمـ احلٙمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس، دظمؾ ىمرـم٦ٌم ؾمٜم٦م : ؾمٚمٞمامن سمـ احلٙمؿ اعمًتٕملم سم٤مهلل    (8)

. وًمد ؾمٜم٦م أرسمع ومخًلم وصمالصمامئ٦م ًمٚمٝمجرة وىمتؾ ؾمٜم٦م ؾمٌع وأرسمٕمامئ٦م ًمٚمٝمجرة. أرسمٕمامئ٦م وشمٚم٘م٥م سم٤معمًتٕملم سم٤مهلل



ه١مٓء اًمؼمسمر ؾمٞمٙمقن هلؿ دور ُم١مصمر ذم هذا اًمٍماع وهؿ اًمذيـ ؾمٞمٙمّقٟمقن ومٞمام سمٕمد قمدًدا 

وم٘مد ىم٤مم اًمؼمسمر سمٛم٤ٌميٕم٦م ؾمٚمٞمامن ــ  ضمٜمقب إٟمدًمسُمـ دويالت ُمٚمقك اًمٓمقائػ وظم٤مص٦م ذم 

وهٜم٤م شمقضّمف . اعمًتٕملم سم٤مهلل، وذًمؽ عم٤م ٓىمقه ُمـ ؾمقء ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ ىمٌؾ احل٤ميمؿ حمٛمد اعمٝمدي

ومٙم٤مٟم٧م . هذا اًمتح٤مًمػ سم٤مطمًث٤م قمـ ُم٤ًمقمد ًمف ي٤ًمقمده ًمٚمقصقل إمم هدومف ؾمدة احلٙمؿ

اًمذي مل يتقان قمـ  اًمقضمٝم٦م إمم ـمٚمٞمٓمٚم٦م، ويم٤من اعم٤ًمقمد ىمقُمس ىمِمت٤مًم٦م اسمـ إذومقٟمش

. اعم٤ًمقمدة اًمتل ؾمت١مدي ذم يم٤موم٦م إطمقال إمم إوٕم٤مف اعمًٚمٛملم ومتزيؼ صٗمقومٝمؿ

ووصؾ هذا اًمتح٤مًمػ اعمٙمقن ُمـ ضمٜمد اعمًتٕملم سم٤مهلل، وضمٜمد اًمٜمّم٤مرى إمم ؾمٗمح ضمٌؾ 

م،  1009/ هـ400سمنمق ىمرـم٦ٌم يقم اخلٛمٞمس احل٤مدي قمنم ُمـ رسمٞمع إول ُمـ قم٤مم 

قمد يقُملم ُمـ وصقهلؿ أي يقم اًم٧ًٌم اًمث٤مًم٨م قمنم، وىمد ويم٤من هلؿ اًمٜمٍم قمغم اعمٝمدي ب

ىُمتؾ قمنمون أًمػ ُم٘م٤مشمؾ ُمـ ضمٞمش اعمٝمدي ذم هذه اعمٕمريم٦م ورهمؿ ووقح اعم٤ٌمًمٖم٦م ًمٙمٜمف 

دًمٞمؾ قمغم قمٔمؿ اخل٤ًمرة، وهٜم٤م متٙمـ اعمًتٕملم سم٤مهلل ُمـ دظمقل ىمرـم٦ٌم واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد 

قملم سم٤مهلل احلٙمؿ ودظمؾ ىمٍمه ظمروج اعمٝمدي ُمٜمٝم٤م، وقمغم أصمر هذا اًمٜمٍم شمقمم ؾمٚمٞمامن اعم٧ًم

ذم اًم٤ًمدس قمنم ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول
(1

همػم أن اعمًتٕملم سم٤مهلل مل هيٜم٠م هبذا احلٙمؿ إٓ قمدة . (

أؿمٝمر، طمٞم٨م إن اعمـٝمدي ضم٤مرى ظمّمٛمف ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م سمحٚمٞمػ ٟمٍماين، ووضمد و٤مًمتف ًمدى 

ىمقُمس سمرؿمٚمقٟم٦م
(2

قم٤مٟم٦م ريٛمقٟمد سمقريـؾ اًمث٤مًم٨م، اًمذي مل يتقان هق أظمر قمـ شم٘مديؿ اإل (

ًمٚمٝمدف اًمذي يِم٤مرك سمف ىمقُمس ىمِمت٤مًم٦م سم٤مإلو٤موم٦م ًمٖمٜمٞمٛم٦م ظم٤مص٦م متثٚم٧م ذم اًمتٜم٤مزل ًمف قمـ 

ُمديٜم٦م ؾم٤ممل
(3

. وىمد دسمر هذا إُمر وأقمده اًمٗمتك واوح اًمٕم٤مُمري .(

                                                                                                                                               

 .  26 – 25 – 24ًم٤ًمسمؼ، صاعمّمدر ا: اٟمٔمر اًمْمٌل

، 1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 43، ص1 – 1اًمـذظمػمة، ج: اسمـ سم٤ًمم. 24اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: اًمْمٌل    (1)

. 352شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 428ص

: اٟمٔمر. جُمديٜم٦م ًمٚمروم سمٞمٜمٝم٤م وسملم ـمريمقٟم٦م مخًقن ُمٞماًل، وسمرؿمٚمقٟم٦م قمغم اًمٌحر، وهل دار ُمٚمؽ ًمإلومرن: سمرؿمٚمقٟم٦م    (2)

.    42اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي

ُمـ أيمؼم ُمدن إٟمدًمس، أًمٗم٤مه٤م ـم٤مرق سمـ زي٤مد قمٜمدُم٤م ومتح إٟمدًمس ظمراسًم٤م : (Medinaceli)ُمديٜم٦م ؾم٤ممل     (3)

.  194، ص3ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ومٕمٛمرت ذم اإلؾمالم



ويم٤من ًم٘م٤مء اعمٝمدي وطمٚمٗم٤مئف اًمٜمّم٤مرى سمٛمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م، وُمٜمٝم٤م شمقضمٝمقا عمديٜم٦م ىمرـم٦ٌم 

مم سُمٕمِد قمنميـ ُمٞماًل ُمٜمٝم٤م ذم ُمقوع يٕمرف ًمٜمزقمٝم٤م ُمـ يد اعمًتٕملم سم٤مهلل اًمذي ىم٤مسمٚمٝمؿ ع

سمٕم٘م٦ٌم اًمٌ٘مر، ويم٤من ضمٞمش اعمٝمدي ي٘مدر سمتًٕم٦م وصمالصملم أًمػ وم٤مرس، ُمٜمٝمؿ شمًٕم٦م آٓف 

ورهمؿ ُم٘متؾ اًم٘م٤مئد أرُمٜمجقل أظمق ريٛمقٟمد سمقريؾ اًمث٤مًم٨م وقمدد يمٌػم . وم٤مرس ُمـ اًمٜمّم٤مرى

دظمقل ىمرـم٦ٌم ومتٙمـ ُمـ . ُمـ ضمٜمده إٓ أن حت٤مًمػ اعمٝمدي يم٤من هق اًمٖم٤مًم٥م ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف

م1009/ هـ400ذم ؿمقال ُمـ قم٤مم 
(1

سمٕمد هزيٛم٦م اعمًتٕملم سم٤مهلل اًمذي شمٗمرىم٧م ىمقاشمف، وومر   (

إمم ؿم٤مـم٦ٌم
(2

أُم٤م ضمٜمقد اًمؼمسمر وم٘مد ىم٤مُمقا سم٤مخلروج سم٠موٓدهؿ وأُمقاهلؿ ُمـ اًمزهراء .(
(3

) 

.  ُمتقضمٝملم إمم اجلزيرة اخلياء

حل٤مق سم٤مًمؼمسمر وآضمتامع وًمٙمـ هذه اًمٗمرىم٦م مل شمدم ـمقياًل طمٞم٨م ىم٤مم اعمًتٕملم سم٤مهلل سم٤مل

وىمد ىم٤مم اعمًتٕملم سم٤مهلل ُمع طمٚمٗم٤مئف اًمؼمسمر . هبؿ إلقم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ حت٤مًمٗمٝمؿ اًم٤ًمسمؼ، ومتؿ ًمف ُم٤م أراد

. سمجٕمؾ ضمٜمقب إٟمدًمس سمام ومٞمف اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمٞمداًٟم٤م ومًٞمًح٤م ًمالٟمت٘م٤مم هلزيٛمتٝمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م

سمٛمٝم٤ممج٦م ُمديٜم٦م ُم٤مًم٘م٦م م  ىم٤مم اعمًتٕملم سم٤مهلل وُمـ ُمٕمف ُمـ اًمؼمسمر 1010/ هـ401ومٗمل قم٤مم 

وىمتؾ وؾمٌك أهٚمٝم٤م، ومل يٖم٤مدره٤م اعمًتٕملم سم٤مهلل واًمؼمسمر قمٜمٝم٤م إٓ سمٛمٌٚمغ دومٕمف أهؾ ُم٤مًم٘م٦م ًمرده 

.  قمٜمٝمؿ ىمدر سمًٌٕملم أًمػ ديٜم٤مر

ًمٙمـ اعمًتٕملم سم٤مهلل واًمؼمسمر مل يٜمتٝمقا قمٜمد هذا احلد سمؾ اٟمت٘مٚمقا ُمـ ُم٤مًم٘م٦م إمم اجلزيرة 

ه٤م، وم٘مد شمٕمرض أهـٚمٝم٤م ًمٚم٘متؾ واًمًٌل، ومُجع اخلياء، اًمتل مل شمٙمـ سم٠مىمؾ طمًٔم٤م ُمـ ؾم٤مسم٘م٧م

ُمـ ؾمٌل ُمٜمٝمؿ سمدار صٜم٤مقمتٝم٤م
(4

) .

                                                 

. 298ًمـٓم٤مئػ اًمذظمػمة، ص: اسمـ مم٤ميت .428، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 25سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (1)

. 232اعمٖمرب، ص: قم٤ٌمدة يمحٞمٚم٦م. 353شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز

ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، : اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م سمِمـرق ىمرـم٦ٌم وإٟمدًمس، وهل ُمديٜم٦م يمٌػمة ىمـديٛم٦م: ( Jativa)ؿم٤مـم٦ٌم     (2)

.  351، ص3ج

اٟمٔمر . اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس، وسمٞمٜمٝم٤م وسملم ىمرـم٦ٌم مخ٦ًم أُمٞم٤مل ُمديٜم٦م ذم همريب ىمرـم٦ٌم، سمٜم٤مه٤م: اًمزهراء    (3)

. 95اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي

ٟمٗمـح : اعم٘مري. 298ًمٓم٤مئػ اًمذظمػمة، ص: اسمـ مم٤ميت. 102 – 95، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (4)



وهذه إُمقر مل شمٙمـ ظم٤مومٞم٦ًم قمـ اعمٝمدي، ومام إن أىم٤مم أُمـره سم٘مرـم٦ٌم طمتك شم٤مسمع اعمًتٕملم 

ويم٤من ًم٘م٤مؤه هبؿ قمٜمد وادي آره ىمرب ُمديٜم٦م ُمرسمٚم٦م. سم٤مهلل واًمؼمسمر
(1

همػم أن هذا اًمٚم٘م٤مء مل  ،(

ؾمتٕملم سم٤مهلل واًمؼمسمر ُمـ هزيٛمتف وإضم٤ٌمره هق وطمٚمٗم٤مؤه يٙمـ ًمّم٤محلف طمٞم٨م متٙمـ امل

اًمٜمّم٤مرى قمغم اًمٕمقدة إمم ىمرـم٦ٌم، وشمٙمٌٞمدهؿ ظم٤ًمرة يمٌػمة ُمٜمٝم٤م ىمتؾ صمالصم٦م آٓف ُمـ ضمٜمد 

وشمقرد سمٕمض اًمرواي٤مت أن . اًمٜمّم٤مرى واحلّمقل قمغم قمدد ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ وإؾمٚمح٦م واخلٞمؾ

سمٛمت٤مسمٕم٦م اعمٝمدي إمم ىمرـم٦ٌم ًمٙمٜمٝمؿ مل اعمًتٕملم سم٤مهلل واًمؼمسمر مل يٜمتٝمقا قمٜمد هذا احلد سمؾ ىم٤مُمقا 

ي٘مقُمقا سمدظمقهل٤م
(2

)   .

وئمٝمر ُمـ ؾمٞم٤مق إطمداث أن اجلزيرة اخلياء ىمد اؾمتخدُمٝم٤م اعمًتٕملم سم٤مهلل ُم٘مًرا ًمف 

م سمٕمد ُمٕمريم٦م وىمٕم٧م 1012/ هـ403ىمٌؾ قمقدشمف ًم٘مرـم٦ٌم، شمٚمؽ اًمٕمقدة اًمتل مت٧م ذم قم٤مم 

سم٤مهلل ودظمقًمف ىمرـم٦ٌمسمٞمٜمف وسملم اعمٝمدي سمجٌؾ ىمٜمٓمش اٟمتٝم٧م سم٤مٟمتّمـ٤مر اعمًتٕملم 
(3

واسمتداًء . (

ُمـ هذا احلدث سمدأت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شمت٠مصمر سم٤مخلٚمٞمٗم٦م اجلديد اًمذي ىم٤مم سمتقًمٞم٦م واٍل قمغم 

اجلزيرة اخلياء هق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد
(4

، وذًمؽ قمروم٤مًٟم٤م ُمٜمف ًمدور اًم٘م٤مؾمؿ وأظمٞمف قمكم (

م ُمٙم٤موم٠مة اعمًتٕملم ويمام ٟم٤مل اًم٘م٤مس. ىم٤مئدي ومرىم٦م اعمٖم٤مرسم٦م ذم دقمٛمف أصمٜم٤مء ساقمف قمغم احلٙمؿ

                                                                                                                                               

شمـ٤مريخ : اًمٕمزيزاًمًٞمد قمٌد. 194 – 193، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمـدون، ج: اسمـ ظمٚمـدون. 428، ص1اًمٓمٞم٥م، ج

، 2اعمًٚمٛمقن ذم إٟمدًمس، ج: دوزي. 232اعمٖمرب، ص: قم٤ٌمدة يمحٞمٚم٦م.  354 – 353اعمًٚمٛملم، ص

. 176ص

، اًمروض اعمٕمٓم٤مر: احلٛمػمي: اٟمٔمر. ُمديٜم٦م سمجٜمقب إٟمدًمس، سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمرؾمك ُم٤مًم٘م٦م: (Marbella)ُمرسمٚم٦م     (1)

. 180ص

ًمٓم٤مئػ اًمذظمػمة، : اسمـ مم٤ميت. 102 – 93، ص3اعمٖمرب، ج اًمٌٞم٤من: اسمـ قمذاري. 25سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (2)

: اسمـ ظمـٚمدون. 428، ص1ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 128أقمٛمـ٤مل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 298ص

قم٤ٌمدة .  354 – 353شمـ٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمـد قمٌداًمٕمزيز. 194 – 193، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمـٚمدون، ج

.  176، ص2ذم إٟمدًمس، ج اعمًٚمٛمقن: دوزي. 232اعمٖمرب، ص: يمحٞمٚم٦م

.  133، ص17ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 1348اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم    (3)

اٟمٔمر اسمـ . هق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد سمـ ُمٞمٛمقن سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر، ُمـ أسمٜم٤مء قمٛمر سمـ ادريس    (4)

 . 196، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: ظمٚمدون



سم٤مهلل ومٙمذًمؽ ٟم٤مهل٤م أظمقه قمكم ومتثٚم٧م ذم شمقًمٞمتف ُمديٜمتل ؾمٌتف وـمٜمج٦م، أي أن إظمقيـ شمقًمٞم٤م 

اًمًٞم٤مدة قمغم قمدويت إٟمدًمس واعمٖمرب
(1

)  .

وهٜم٤م مل يدر سمخٚمد اخلٚمٞمٗم٦م اعمًتٕملم سم٤مهلل سم٠من اًمقاًمٞملم اًم٤ًمسم٘ملم ؾمٞمخرضمـ٤من قمـ أُمره، 

م ظمرج قمكم 1016/ هـ407ومٗمل قم٤مم . اًمٕمدوشملموأهنام ؾمٞمٕمٛمالن قمغم شمرؾمٞمخ ٟمٗمقذمه٤م ذم 

سمـ محقد قمـ ـم٤مقم٦م اعمًتٕملم سم٤مهلل، وئمٝمر أٟمف أظمذ ُمـ ظمروج ظمػمان اًمٕم٤مُمري أطمد 

أصح٤مب هِم٤مم اعم١ميد ود اعمًتٕملم سم٤مهلل حمٗمًزا ًمف ذم اًمٌدء ذم شمٜمٗمٞمذ ومٙمرة اخلروج قمـ طمٙمؿ 

ىم٤مم سمف اعمًتٕملم سم٤مهلل سمؾ ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ظمروج قمكم سمـ محقد مل يٙمـ ُٕمر ــ  اعمًتٕملم سم٤مهلل

ًمِمٕمقر قمكم وأصح٤مسمف اًمؼمسمر سم٠مهنؿ أصح٤مب ومْمؾ قمغم اعمًتٕملم سم٤مهلل، وأطمؼ ُمٜمف سمام وصؾ 

إًمٞمف ظم٤مص٦م وأٟمف اقمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ سمِمٙمؾ يمكم يمام فمٝمر ُمـ ظمالل إطمداث اًم٤ًمسم٘م٦م، وىمد يم٤من 

ُم٤م يمال اخل٤مرضملم قمـ احلٙمؿ قمغم اشمٗم٤مق ُمًٌؼ ومٞمام سمٞمٜمٝمام طمٞم٨م اضمتٛمٕم٤م ُم٤ٌمذة سمٕمد إقمالٟمف

اخلروج سمٛمديٜم٦م ُم٤مًم٘م٦م
(2

).  

وىمد يم٤من قمكم سمـ محقد يٓمٛمح ُمـ هذا اخلروج ًمٚمقصقل إمم يمرد اخلالوم٦م، ذًمؽ 

وىمد أقمدَّ قمكم هلذا إُمر . اًمٓمٛمقح اًمذي متٞمز سمف قمـ همػمه ُمـ اخل٤مرضملم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة

إقمداًدا ُمًًٌ٘م٤م يمل يتجٜم٥م أي اصٓمدام سمٞمٜمف وسملم همػمه، وظم٤مص٦م ُمع أٟمّم٤مره اًمؼمسمر يٛمٜمٕمف 

ُمـ اًمقصقل إمم هدومف، وًمذًمؽ اضمتٛمع ُمع زقمٞمؿ اًمّمٜمٝم٤مضمٞملم سم٤مٕٟمدًمس زاوي سمـ زيري 

                                                 

، 2رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم، ج: اسمـ طمزم. 26سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل. 23عم٘متٌس، صضمذوة ا: احلٛمٞمدي    (1)
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 – 133، ص17ؾمػم أقمـالم اًمٜمٌالء، ج: اًمـذهٌل. 429، ص23هنـ٤مي٦م إرب، ج: اًمٜمقيري. 38 – 37، ص1

: اسمـ إصمػم. 196، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 118، ص9اريخ اإلؾمالم، جت: اًمذهٌل. 134

احلٛمقديقن ؾم٤مدة ُم٤مًم٘م٦م واجلزيرة اخلياء، شمرمج٦م قمدٟم٤من حمٛمد : ًمقيس ؾمٞمٙمق دي ًمقصمٞمٜم٤م. 1361اًمٙم٤مُمؾ، ص

 .19م، ص1992، دار ؾمٕمد اًمديـ، دُمِمؼ، 1آل ـمٕمٛم٦م، ط

Imamuddin: A Political History، P 233. 

اًمٌٞم٤من : اسمــ قمذاري. 38، ص1 – 1اًمـذظمػمة، ج: اسمـ سم٤ًمم. 317، ص1شمـ٤مريخ اسمـ اًمقردي، ج: اسمـ اًمقردي    (2)

.  120، ص3اعمٖمرب، ج



سمٖمرٟم٤مـم٦م
(1

يمام أن قمكم ىم٤مم سم٢مسمراز وصٞم٦م ىمِدَم هب٤م سمٕمض احلًٜمٞملم اعم١ميديـ ًمف ئمٝمر هب٤م أن  .(

ويمؾ . هِم٤مم اعم١ميد ىمد أوص ًمف سم٤مخلالوم٦م، وهذا يمل يْمٗمل صٌٖم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم طمريمتف

ه٤م قمكم سمـ محقد إٓ سمٕمد خم٤مـم٦ٌم أظمٞمف اًم٘م٤مؾمؿ سمذًمؽ ودومٕمف هذه اخلٓمقات مل ي٘مدم قمكم

.   ًمٚمخروج ُمـ ىمرـم٦ٌم إمم اجلزيرة اخلياء

وسمٕمد هذا شمقضمف قمكم سم٤مًمٗمٕمؾ ًم٘مرـم٦ٌم ٟٓمتزاع احلٙمؿ ُمـ اعمًتٕملم سم٤مهلل، ومدظمٚمٝم٤م ذم 

م وهق اًمٞمقم اًمذي قُمزل سمف 1016أول يقًمٞمق / هـ407اًمث٤مين واًمٕمنميـ ُمـ حمرم قم٤مم 

ومل ي٘متٍم إُمر قمغم هذا سمؾ ىم٤مم قمكم سم٘متؾ اعمًتٕملم سم٤مهلل وأظمٞمف . قمـ اخلالوم٦ماعمًتٕملم سم٤مهلل 

قمٌداًمرمحـ وأسمٞمف احلٙمؿ، صمؿ أقمٚمـ قمكم سمـ محقد ٟمٗمًف طم٤ميماًم وشمٚم٘م٥م سم٤مًمٜم٤مس ًمديـ اهلل، 

وًمف ُمـ اًمٕمٛمر اصمٜم٤من ومخًقن قم٤مًُم٤م
(2

) .

ؾمقى ؾمٌع وُمٜمذ هذا اًمت٤مريخ سمدأ طمٙمؿ سمٜمل محقد ًم٘مرـم٦ٌم ذًمؽ احلٙمؿ اًمذي مل يدم هب٤م 

ؾمٜملم قم٤مد سمٕمده ًمٌٜمل أُمٞم٦م ؾمٌع ؾمٜملم أظمرى، صمؿ يم٤من عمٚمقك اًمٓمقائػ اًمتٜم٤موب قمغم طمٙمٛمٝم٤م 

وُمٜمٝمؿ سمٜمق محقد أٟمٗمًٝمؿ
(3

وىمد ؿمٛمٚم٧م ممٚمٙم٦م سمٜمل محقد سم٤مإلو٤موم٦م ًم٘مرـم٦ٌم يمقريت ُم٤مًم٘م٦م . (

واجلزيرة اخلياء؛ شمٚمؽ اًمٙمقرشم٤من اًمٚمت٤من ٓزُمت٤م طمٙمؿ سمٜمل محقد إمم هن٤مي٦م قمٝمدهؿ
(4

)  .
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: طمًلم ُم١مٟمس. 413ُمٕم٤ممل شمـ٤مريخ اعمٖمرب، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 399، ص1همرب، جُمقؾمققم٦م شم٤مريخ امل

. 22احلٛمقديقن، ص: ًمقيس ًمقصمٞمٜم٤م. 412، ص1ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج

وهـذا ُم٤م ي١ميده قمدد ُمـ . يالطمظ همٛمقض شم٤مريخ سمٜمل محقد، وقمدم وصقل ؾمقى ؿمذرات ُمـ شم٤مرخيٝمؿ    (4)

، 2 قمٝمد اعمراسمٓملم واعمقطمديـ، شمرمج٦م حمٛمد قمٌداهلل قمٜم٤من، طشم٤مريخ إٟمدًمس ذم: اٟمٔمر يقؾمػ أؿم٤ٌمخ. اعم١مرظملم



ضمٜمقب إٟمدًمس جمٛمع إُم٤مرات اًمؼمسمر ذم قمٍم اًمٓمقائػ يم٢مُم٤مرة سمٜمل وشمٕمتؼم ُمٜمٓم٘م٦م 

يٗمرن ذم رٟمدة
(1

، وإُم٤مرة سمٜمل دُمر ذم ُمقرور، وإُم٤مرة سمٜمل ظمزرون ذم ؿمذوٟم٦م(
(2

وأريمش (
(3

)، 

وإُم٤مرة سمٜمل سمرزال ذم ىمرُمقٟم٦م
(4

.  ، وإُم٤مرة سم٤مديس سمـ طمٌقس سمٖمرٟم٤مـم٦م(

ساع ىمد اظمتٚمػ ومٞمام ورهمؿ يمثرة هذه اإلُم٤مرات اًمؼمسمري٦م إٓ أن صٛمقده٤م ذم زُمـ ال

سمٞمٜمٝم٤م، يمام أن سمٕمْمٝم٤م ؾم٘مط قمغم يد إُم٤مرة سمرسمري٦م، وسمٕمْمٝم٤م أظمر ؾم٘مط قمغم يد إُم٤مرة قمرسمٞم٦م، 

ويم٤من ُمـ أسمرز هذه اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م إُم٤مرة سمٜمل قم٤ٌمد اًمتل سمًٓم٧م ٟمٗمقذه٤م قمغم قمدد ُمـ 

هذه اإلُم٤مرات وُمٜمٝم٤م إُم٤مرة سمٜمل محقد سم٤مجلزيرة اخلياء
(5

)  .

قمكم سمـ محقد يم٢مُم٤مرة ىمقي٦م مل ــ  يمام اشمْمح ؾم٤مسمً٘م٤مــ  ىمقاقمده٤مشمٚمؽ اإلُم٤مرة اًمتل أرؾمك 

وىمد يم٤مٟم٧م سمداي٦م صمقرة قمكم سمـ محقد ود احلٙمؿ . يْمٕمٗمٝم٤م ؾمقى ٟمزاع سمٜمل محقد ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

ويم٠مي صمقرة سمدأ قمكم أُمره سم٘متؾ ىم٤ميض . م  سمٛمديٜم٦م ؾمٌتف1013/ هـ404اعمريمزي ذم قم٤مم 

وذًمؽ ًمٜم٘مٚمٝمؿ أظم٤ٌمره إمم اعمًتٕملم ؾمٌتف حمٛمد سمـ قمٞمًك واًمٗم٘مٞمف اسمـ يرسمقع يمٌػم ؾمٌتف 

سم٤مهلل
(6

)  .

وىمد متٙمـ قمكم ظمالل قم٤مُملم ُمـ يم٥ًم صم٘م٦م قمدد ُمـ أُمراء اًمثٖمقر اجلٜمقسمٞم٦م 
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اٟمٔمر . ة سملم ظمػم اًمؼم واًمٌحرُمديٜم٦م سمجٜمقب إٟمدًمس، ودمٛمع يمقرة ؿمذون: (Medina Sidonia)ؿمذوٟم٦م     (2)

. 100اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: احلٛمػمي

اعمّمدر : اٟمٔمر احلٛمػمي. طمّمـ قمغم وادي ًمٙمف ضمٜمقب إٟمدًمس: (Arcos de la Frontera)أريمش     (3)
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.  158اًم٤ًمسمؼ، ص

. 61ؾم٘مقط إٟمدًمـس، ص: ُمٝمج٦م اًم٤ٌمؿم٤م    (5)

: ًمقيس ًمقصمٞمٜم٤م. 121أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 115، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (6)

. 20احلٛمقديقن، ص



ًمألٟمدًمس
(1

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ٕظمٞمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد سم٤مجلزيرة اخلياء دوًرا يمٌػًما ذم  .(

.  يم٥ًم هذه اًمث٘م٦م

ل ظمٓمقات اًمقصقل إمم ؾمدة وهٜم٤م مل يتٌَؼ أُم٤مم قمكم ؾمقى آٟمت٘م٤مل إمم إٟمدًمس إليمام

م ُمـ ؾمٌتف إمم اجلزيرة اخلياء ُم٘مر 1015/ هـ406ومٙم٤من قمٌقره ذم أواظمر قم٤مم . احلٙمؿ

أظمٞمف اًم٘م٤مؾمؿ، وُمٜمٝم٤م شمقضمف قمكم إمم ُم٤مًم٘م٦م سمّمح٦ٌم قمدد ُمـ أؿمٞم٤مقمف، وذًمؽ ٕن طم٤ميمٛمٝم٤م 

. قم٤مُمر سمـ ومتقح اًمٗم٤مئ٘مل أطمد ُم١ميديف ىمد شمٜم٤مزل ًمف قمـ طمٙمؿ ُمديٜمتف ُم٤مًم٘م٦م وؾمٚمٛمٝم٤م ًمف

ُم٤مًم٘م٦م ُمٜمٓمٚمؼ قمكم إمم ىمرـم٦ٌم، وهٜم٤مك شمقصؾ قمكم إمم ؾمدة احلٙمؿ سمٕمد هزيٛم٦م ومٙم٤مٟم٧م 

وهبذا حتقًم٧م ىمرـم٦ٌم إمم ىم٤مقمدة أومم حلـٙمؿ سمٜمل . يمام أووحٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤مــ  اعمًتٕملم سم٤مهلل وىمتٚمف

محقد
(2

)  .

وىمد متٙمـ قمكم ُمـ إرؾم٤مء طمٙمٛمف اًمذي مل يِمٌف ؾمقى ؿم٤مئ٦ٌم واطمدة متثٚم٧م ذم ظمروج 

رسم٦م وده وُم٤ٌميٕمتٝمؿ ًمٚمٛمرشم٣مقمدد ُمـ اًمٕمٌٞمد وسمٕمض اعمٖم٤م
(3

أظمل اخلٚمٞمٗم٦م اًم٤ًمسمؼ اعمٝمدي،  (

همػم أن هذه اًمثقرة مل شمدم ـمقياًل وذًمؽ ٓهمتٞم٤مل اعمرشم٣م
(4

).  

ويٚمحظ قمٜمد احلدي٨م قمـ ومؽمة طمٙمؿ قمكم ىمٚم٦م اًمرواي٤مت اًمتل شمّمػ ؾمٞم٤مؾمتف ذم 

 وىمد يم٤من قمكم. احلٙمؿ، وىمد يٕمقد هذا إُمر ًم٘مٍم ُمدة طمٙمٛمف طمٞم٨م أهن٤م مل شمزد قمـ ؾمٜمتلم

يمام أٟمف ىم٤مم سمتقًمٞم٦م أظمٞمف وأسمٜم٤مئف . ي٘مقم سم٠مُمر دوًمتف ُمـ اًمٜمٔمر ذم اعمٔم٤ممل وإىم٤مُم٦م احلدود سمٜمٗمًف

قمغم اعمدن اخل٤موٕم٦م ًمف، وم٠مىم٤مم اسمٜمٞمف إدريس قمغم ُم٤مًم٘م٦م وحيٞمك قمغم ؾمٌتف، يمام ومم أظم٤مه اًم٘م٤مؾمؿ 

ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م
(5

وىمد أيم٧ًٌم هذه . ، اًمتل أوٞمٗم٧م حلٙمٛمف اًم٤ًمسمؼ اجلزيرة اخلياء(
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قمٚمًٞم٤م صم٤ٌمشًم٤م ذم ؾمٞمٓمرشمف قمغم دوًمتف، ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذه اًمًٞم٤مؾم٦م سم٤مإلو٤موم٦م  اًمًٞم٤مؾم٦م

ًمده٤مئف ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أٟمداده إىمقي٤مء ُمـ ُمٕم٤مسيف وحتقـمف ُمـ شمقًمٞمتٝمؿ ُم٤م ىمد يٙمقن ومٞمف 

.  ظمٓمر قمٚمٞمف أيمًٌف اؾمت٘مرار دوًمتف

سه ورهمؿ يمؾ احلٞمٓم٦م واحلذر اًمذي اُمت٤مز سمف قمكم سمـ محقد إٓ أن هن٤ميتف يم٤مٟم٧م داظمؾ ق

ُمٜم٩ٌم، وًمٌٞم٥م، وقمجٞم٥م ذم إول ُمـ ؿمٝمر ذي : إذ ىمتٚمف صمالصم٦م ُمـ طم٤مؿمٞمتف اًمّم٘م٤مًم٦ٌم هؿ

م1017/ هـ408اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 
(1

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اهمتٞم٤مل قمكم سمـ محقد ٓ يتج٤موز يمقٟمف  .(

ًٓ : وذًمؽ قم٤مئد ًمٕمدة أُمقر. ىمْمٞم٦م سمٞمٜمف وسملم ص٘م٤مًمٌتف طمٞمٓم٦م قمكم متٜمع وضمقد ُمتآُمريـ : أو

قمدم فمٝمقر أي ؿمخّمٞم٦م يٛمٙمـ أن يٙمقن هل٤م دور ذم هذا : ًي٤مصم٤من. وده ذم داظمؾ ىمٍمه

.   شمت٤مسمع طمـٙمؿ سمٜمل محقد سمٕمد ُم٘متؾ ُم١مؾمس دوًمتٝمؿ سمّمقرة ـمٌٞمٕمٞم٦م: صم٤مًمًث٤م. آهمتٞم٤مل

وم٘مد شمقمم أظمقه اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد
(2

احلٙمؿ سمّمقرة ُم٤ٌمذة سمٕمد ووم٤مشمف سم٧ًم ًمٞم٤مل ذم  (

ُمقن هق اًمٚم٘م٥م اًمذي ويم٤من اعم٠م. م1017/ هـ408اًمٞمقم اًم٤ًمسمع ُمـ ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة قم٤مم 

همػم أن هذا . شمٚم٘م٥م سمف اًم٘م٤مؾمؿ، وومٕماًل أُمـ اًمٜم٤مس ُمع اعم٠مُمقن طمٞم٨م يم٤من وادقًم٤م ه٤مدًئ٤م

إُم٤من هقم٤من ُم٤م شمٌدد، ومٌٕمد أن شمقزم اعم٠مُمقن اخلالوم٦م سمًٜمتلم صم٤مر وده اسمـ أظمٞمف حيٞمك سمـ 

.  قمكم

ب وُمع هذا وم٘مد ايمس. ًمٙمـ هذه اًمثقرة يم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة قمٜمف طمٞم٨م يم٤من حيٞمك سمٛمديٜم٦م ؾمٌتف

اعم٠مُمقن هذا اًمث٤مئر اًم٘مقة سمٛمقىمٗمف اًمًٚمٌل، طمٞم٨م خت٤مذل قمٜمف ومل يقضمف إًمٞمف ىمقة قمًٙمري٦م 

م ًمالٟمت٘مـ٤مل ُمـ ؾمٌتف إمم ُم٤مًم٘م٦م1019/ هـ410مم٤م دومٕمف ذم قمـ٤مم . شمردقمف
(3

وىمد اظمت٤مر  .(

                                                 

، 1اًمـذظمػمة، ج: اسمـ سم٤ًمم. 122، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 27سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (1)

: ًمـقيس ًمقصمٞمٜم٤م. 359شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 431، ص1ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 89ص

. 23احلٛمقديقن، ص

هن٤مي٦م : اًمٜمقيري. 27سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اٟمٔمر اًمْمٌل. اًم٘م٤مؾمؿ هق إخ إيمؼم ًمٕمكم، ومٝمق يٙمؼمه سمٕمنم ؾمٜمقات    (2)

.  432، ص23إرب، ص

اًمٌٞم٤من : اسمـ قمذاري. 318، ص1سمـ اًمقردي، جشم٤مريخ ا: اسمـ اًمقردي. 28 – 27سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (3)

، 23هنـ٤مي٦م إرب، ج: اًمٜمقيري. 200، ص2رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم، ج: اسمـ طمـزم. 130، ص3اعمٖمرب، ج



ًٓ : حيٞمك ُمديٜم٦م ُم٤مًم٘م٦م ُمٜمٓم٘م٦م قمٌقر ًمٕمدة أُمـقر ُمٜمٝم٤م شمقاضمد أظمٞمف إدريس هب٤م ُمٜمذ طمٙمؿ : أو

ًمتقاضمد ُمٜم٤مسيـ ًمف ممـ يم٤من هلؿ ُمقىمػ إجي٤ميب ؾم٤مسمؼ ُمع واًمده قمكم سمـ محقد  :صم٤مٟمًٞم٤م. أسمٞمٝمام

شمقاضمد حمٛمد اسمـ قمٛمف اًم٘م٤مؾمؿ سم٤مجلزيرة : صم٤مًمًث٤م. قمٜمدُم٤م صم٤مر ود اخلٚمٞمٗم٦م اعمًتٕملم سم٤مهلل

اخلياء مم٤م ُمٜمٕمف ُمـ اًمٕمٌقر ُمٜمٝم٤م ودومٕمف ًمالسمتٕم٤مد قمٜمٝم٤م إمم ُم٤مًم٘م٦م
(1

).  

شمريم٧م حيٞمك يٕمد ُٕمره سمامًم٘م٦م عمدة  ومل شم٘مػ وداقم٦م اعم٠مُمقن قمٜمد طمده٤م اًم٤ًمسمؼ سمؾ

م متٙمـ حيٞمك ُمـ دظمقل 1021/هـ412وذم مج٤مدى إومم ُمـ قم٤مم . قم٤مُملم دون قمقائؼ

ُمديٜم٦م ىمرـم٦ٌم دون ىمت٤مل، وذًمؽ خلروج قمٛمف اعم٠مُمقن ُمٜمٝم٤م وم٤مًرا إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م، رهمؿ قمٚمٛمف 

ُمقن مل وهٜم٤م يرى اًم٤ٌمطم٨م أن وداقم٦م اعم٠م. سمخروج اسمـ أظمٞمف حيٞمك إًمٞمف ُمٜمذ ؿمٝمر رسمٞمع إول

.   شمٙمـ وطمده٤م اًم٥ًٌم ذم شم٠مظمره قمـ اسمـ أظمٞمف سمؾ خت٤مذل ُمـ طمقًمف قمٜمف

ًمٙمـ هذا اًمتخ٤مذل قم٤مروف اًم٘م٤ميض اسمـ قم٤ٌمد
(2

طم٤ميمؿ إؿمٌٞمٚمٞم٦م سم٤مؾمت٘م٤ٌمًمف ًمٚمٛم٠مُمقن  (

وُم٤ٌميٕمتف، رهمؿ شمقاضمد حيٞمك سمـ محقد سم٘مرـم٦ٌم وإقمالن ٟمٗمًف ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمد قمٛمف اعم٠مُمقن 

وشمٚم٘مٌف سم٤معمٕمتكم
(3

)  .

                                                                                                                                               

. 136، ص17ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 508 – 507، ص9شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 432ص

وث إؾمالُمٞم٦م ذم اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة وأصم٤مر، سمح: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز ؾم٤ممل. 431، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري

: يقؾمػ أؿم٤ٌمخ. 461م، ص1992  -1991/ هـ1411، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1، ط2ج

.  28شمـ٤مريخ إٟمدًمس، ص

سمحقث : اًمًٞمـد قمٌداًمٕمزيز. 431، ص1ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 131، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمــ قمذاري    (1)

.  461، ص2إؾمالُمٞم٦م، ج

، 4شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اٟمٔمر اسمـ ظمٚمدون. هق حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمـؾ سمـ قمٌـ٤مد اًمٚمخٛمل: اًم٘مـ٤ميض اسمـ قم٤ٌمد    (2)

. 194ص

رؾم٤مئؾ اسمـ : اسمـ طمزم. 132، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 28 – 27سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (3)

، 9شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 318، ص1شم٤مريخ اسمـ اًمقردي، ج: اسمـ اًمقردي. 200، ص2طمزم، ج

، 1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 137 – 136، ص17ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 508 – 507  -431ص

شم٤مريخ إٟمدًمس، : يقؾمػ أؿم٤ٌمخ. 461، ص2سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 432 – 431ص
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آٟم٘م٤ًمم سملم أومراد أهة سمٜمل محقد، ذًمؽ آٟم٘م٤ًمم اًمذي ٓزُمٝمؿ وهٜم٤م سمدأت اًمٗمرىم٦م و

م قم٤مد 1022/ هـ413ومٗمل اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة قم٤مم . طمتك ؾم٘مقط طمٙمٛمٝمؿ

اعم٠مُمقن إمم ىمرـم٦ٌم سمٕمد أن اؾمتٕم٤مد ىمقشمف سمتٙمقيـ ضمٞمش ُمـ اًمؼمسمر شمقضمف سمف إمم ىمرـم٦ٌم، متٙمـ 

اعمٕمتكم إمم ُم٤مًم٘م٦م قمغم أصمره ُمـ اؾمتٕم٤مدة طمٙمٛمف اًم٤ًمسمؼ، سمٕمد ومرار اسمـ أظمٞمف
(1

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اؾمتٕم٤مدة اعم٠مُمقن حلٙمٛمف اًم٤ًمسمؼ اًمذي يم٤من سمدقمؿ ُم٤ٌمذ ُمـ اًم٘م٤ميض 

اسمـ قم٤ٌمد هدف ُمـ ظمالًمف إمم شمٗمٙمٞمؽ طمٙمؿ سمٜمل محقد وزي٤مدة اًمٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمؿ ًمٞمًٝمؾ قمٚمٞمف 

قمٜمد احلدي٨م قمـ ؾم٘مقط ــ  سمٛمِمٞمئ٦م اهللــ  اًمًٞمٓمرة قمغم ُم٤م سمٞمدهؿ ومٞمام سمٕمد، وهذا ُم٤م ؾمٞمٔمٝمر

يمؿ سمٜمل محقد سم٤مجلزيرة اخلياءح
(2

)  .

ومل يٙمـ اعمٕمتكم ؾمٝمؾ اعمراس وم٘مد شمقضمف إمم ُمريمزه إٟمدًمز ُمديٜم٦م ُم٤مًم٘م٦م، وُمٜمٝم٤م همػّم 

ؾمٞم٤مؾمتف ذم اًم٘مْم٤مء قمغم طمٙمؿ قمٛمف اعم٠مُمقن سم٤مًمتدرج ذم آؾمتٞمالء قمغم ُم٤م حيٙمٛمف، ًمٞمًٝمؾ 

عم٦م ًمٚمٛم٠مُمقن وهٜم٤م يم٤مٟم٧م اًميسم٦م ُم١م. قمٚمٞمف ومٞمام سمٕمد اٟمتزاع ىم٤مقمدة احلٙمؿ ُمديٜم٦م ىمرـم٦ٌم

وىمد ــ  م1022/ هـ413ــ  سم٤مٓؾمتٞمالء قمغم اجلزيرة اخلياء ذم ذي اًم٘مٕمدة ُمـ اًمٕم٤مم ٟمٗمًف

اؾمتٖمؾ اعمٕمتكم قمدم شمقاضمد واًمٞمٝم٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، طمٞم٨م يم٤من إمم ضمقار واًمده يٕمٞمٜمف قمغم 

.  اؾمتٕم٤مدة طمٙمٛمف

ُمريمًزا ُمٝماًم ويٕمتؼم ؾم٘مقط اجلزيرة اخلياء ذم يد اعمٕمتكم ضسم٦م ُم١معم٦م ًمٚمٛم٠مُمقن ًمٙمقهن٤م 

ًمف، وىمقة داقمٛم٦م ُمتك اطمت٤مج إًمٞمف ٓشمّم٤مًمف سم٤معمٖمرب اإلؾمالُمل اعمّمدر اعمٛمقن ًمٚم٘مقة 

اًمٕمًٙمري٦م، وئمٝمر اهتامم اعم٠مُمقن سم٤مجلزيرة اخلياء قمٜمد ؾمٞمٓمرة اعمٕمتكم قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٨م وضمد 

هب٤م اُمرأة اعم٠مُمقن وذظم٤مئره مم٤م يدل قمغم أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمرضمًٕم٤م وطمّمٜم٤ًم ًمف قمٜمد أي فمرف 

                                                 

 – 133، 3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 28ًمتٛمس، صسمٖمٞم٦م امل: اًمْمٌل. 25ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي    (1)

، 1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 200، ص2رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم، ج: اسمـ طمزم. 55اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمـٌم. 134

. 197، ص4شمـ٤مريخ اسمــ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 136، ص17ؾمػم أقمـالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 431ص

.  1362اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم

 .100 – 97فمر اًمّمٗمح٦م رىمؿ ان    (2)



. يقاضمٝمف

اًم٘م٤مقمدة اعمٖمرسمٞم٦م ــ  وؿ اعمٕمتكم اجلزيرة اخلياء ومٙمذًمؽ وؿ ُمديٜم٦م ـمٜمج٦م ويمام

وضمف اعمٕمتكم أظم٤مه إدريس حلٙمؿ ؾمٌتف ــ  وذًمؽ قمغم يد أظمٞمف إدريس طم٤ميمؿ ؾمٌتفــ  ًمٚمٛم٠مُمقن

يمٛمـ٤م سمًط طمٙمٛمف قمغم ُمدن أظمرى سم٤مٕٟمدًمس، ــ  م1019/ هـ410ُمٜمذ ظمروضمف ُمٜمٝم٤م قم٤مم 

ويمؾ هذا شمؿ ذم قمدة أؿمٝمر
(1

يض يم٤من طم٤مل قمٛمف اعم٠مُمقن اًمذي يم٤مٟم٧م إُمقر وقمغم اًمٜمؼ. (

شمًػم وده، وم٘مد صم٤مر وده أهؾ ىمرـم٦ٌم وٟم٘مْمقا ـم٤مقمتف وأضمؼموه قمغم اخلروج ُمٜمٝم٤م، وسم٤ميٕمقا 

اعمًتٔمٝمر
(2

ظمٚمٞمٗم٦م قمٚمٞمٝمؿ، يمام صدوا اعم٠مُمقن قمـ ىمرـم٦ٌم قمٜمدُم٤م طم٤مسه٤م ذم اًمٕم٤مذ ُمـ  (

.  م1023/ هـ414مج٤مدى إومم ُمـ قم٤مم 

وم٘مد . يدون اًمذيـ صدوا اعم٠مُمقن، سمؾ أهؾ إؿمٌٞمٚمٞم٦م أيًْم٤مومل يٙمـ أهؾ ىمرـم٦ٌم هـؿ اًمقح

صدوه قمٜمٝم٤م قمٜمدُم٤م شمقضمف إًمٞمٝمؿ، واظمرضمقا إًمٞمف اسمٜمٞمف حمٛمد واحلًـ، وىمد يم٤مٟم٤م هب٤م قمغم ُم٤م 

.  م1021/ هـ412ئمٝمر ُمٜمذ شمقضمٝمف إًمٞمٝم٤م ذم قم٤مم 

وهٜم٤م يم٤مٟم٧م وضمٝم٦م اعم٠مُمقن ُمديٜم٦م ذيش، همػم أن سم٘م٤مءه هب٤م مل يدم ـمقياًل طمٞم٨م متٙمـ 

ُمـ اًم٘مٌض قمٚمٞمف هب٤م وإيداقمف اًمًجـ سمٕمد أن اؾمتقمم قمغم أهمٚم٥م ُم٤م يم٤من سمٞمده ُمـ  اعمٕمتكم

ــ  اسمـ أظمٞمفــ  وسم٘مل اعم٠مُمقن سم٤مًمًجـ إمم أن شمقمم احلٙمؿ إدريس سمـ قمكم. ُمدن وطمّمقن

. م، وًمـف ُمـ اًمٕمٛمر صمامٟمقن ؾمٜم٦م1039/ هـ431طمٞم٨م ىمتؾ ذم ؾمجٜمف ظمٜمً٘م٤م وذًمؽ ذم قم٤مم 

                                                 

، 3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 28سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل. 25ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي    (1)

أقمٛمـ٤مل : اسمـ اخلٓمٞم٥م. 318، ص1شم٤مريخ اسمـ اًمقردي، ج: اسمـ اًمقردي. 55اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 216ص

: اًمذهٌل. 431، ص9شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 431، ص1ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 141إقمالم، ص

: اسمـ إصمػم. 197، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 542 – 541، ص17ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج

ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ : طمًلم ُم١مٟمس. 664، ص2 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 1363اًمٙم٤مُمؾ، ص

.   18، ص2إٟمدًمس، ج

سمـ قمٌد اجل٤ٌمر سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس، سمقيع سم٤مخلالوم٦م ًمثالث قمنمة ًمٞمٚم٦م هق قمٌداًمرمحـ سمـ هِم٤مم : اعمًتٔمٝمر    (2)

ىمتؾ ًمثالث سم٘ملم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ُمـ قم٤مم أرسمع قمنمة و. ظمٚم٧م ًمرُمْم٤من ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وأرسمٕمامئ٦م ًمٚمٝمجرة

 . 29سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اٟمٔمر اًمْمٌل. وأرسمٕمامئ٦م ًمٚمٝمجرة



ىمٚمف اًمِمدائد إسم٤من طمٞم٤مشمف وم٠مهن٤م وٛم٧م روم٤مشمف سمٕمد مم٤مشمف ويمام يم٤مٟم٧م اجلزيرة اخلياء أىمقى ُمٕم٤م

ظمالل طمٙمؿ اسمٜمف حمٛمد هل٤م
(1

)
(2

)   .

وسمٜمٝم٤مي٦م طمٙمؿ اعم٠مُمقن يم٤من ٓسمـ أظمٞمف حيٞمك اعمٕمتكم ُم٤م أراد ُمـ اًمقصقل حلٙمؿ سمٜمل 

ويمام يم٤من قمكم سمـ محقد يم٤من اسمٜمف حيٞمك اعمٕمتكم قمغم ؿم٤ميمٚمتف ذم اًمتٓمٚمع إمم طمٙمؿ يًٞمٓمر . محقد

وم٘مد وؿ يمؾ ُم٤م يم٤من سمٞمد قمٛمف اعم٠مُمقن يمام اشمْمح ؾم٤مسمً٘م٤م، . ن إرضسمف قمغم أيمؼم ىمدر م

يمام قم٤مد أهؾ . وٟم٤مزع ضمػماٟمف ُمٚمقك اًمٓمقائػ طمتك ؾمٚمٛم٧م سمٕمض اعمدائـ واحلّمقن ًمف

ىمرـم٦ٌم وسم٤ميٕمقه سم٤مخلالوم٦م سمٕمد قمزهلؿ ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اعمًتٙمٗمل سم٤مهلل
(3

، وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ قمٌداًمرمحـ (

سمر ًمٞم٘مقم سم٠مُمرهؿ، صمؿ شمقضمف إًمٞمٝم٤م سمـ قمٓم٤مف اًمٞمٗمرين أطمد رضم٤مًمف وأطمد يم٤ٌمر رضم٤مل اًمؼم

. م1025/هـ416ودظمٚمٝم٤م يقم اخلٛمٞمس اًم٤ًمدس قمنم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ًمٕم٤مم 

م طمٞم٨م ظمٚمٕمقا قمـ٤مُمٚمف اسمـ قمٓم٤مف 1026/هـ417وسم٘مل أهؾ ىمرـم٦ٌم قمغم ـم٤مقمتف إمم قم٤مم 

وأىمـ٤مُمقا اعمٕمتٛمد
(4

أظمـ٤م اخلٚمٞمٗم٦م اعمرشمِض ظمٚمٞمٗم٦م قمٚمٞمٝمؿ (
(5

).   

يـ ُمٚمقك اًمٓمقائػ سم٘مقشمف وؾمٕم٦م أراوٞمف اعمِمتٛمٚم٦م قمغم وىمد قمال طمٙمؿ حيٞمك اعمٕمتكم ب

                                                 

 .91 – 90اٟمٔمر اًمّمٗمح٦م . خلياء سمٕمد ووم٤مة حيٞمك اعمٕمتكمؾمٞمتؿ اإلؿم٤مرة إمم طمٙمؿ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ًمٚمجزيرة ا    (1)

، 3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 26ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي. 28سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (2)

. 508، ص9شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 432، ص1ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 144 – 135 – 134ص

، 4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 518 – 137 – 136ص ،17ؾمػم أقمـالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل

: يقؾمػ أؿم٤ٌمخ. 664، ص2 – 1دوًمـ٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 1363اًمٙم٤مُمـؾ، ص: اسمـ إصمػم. 197ص

. 28شم٤مريخ إٟمدًمس، ص

Imamuddin: A Political History، P 233 – 234 . 

سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس، شمقمم اخلالوم٦م ذم قم٤مم أرسمع قمنمة  حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌٞمد اهلل: اعمًتٙمٗمل سم٤مهلل    (3)

. 30 – 29سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اٟمٔمر اًمْمٌل. وأرسمٕمامئ٦م ًمٚمٝمجرة، وىمد اؾمتٛمر هب٤م ؾمت٦م قمنم ؿمٝمًرا

سمقيع ذم ؿمٝمر . ظمق اعمرشمِض اعمذيمقرأقمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس، أسمق سمٙمر هِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ : اعمٕمتٛمد سم٤مهلل    (4)

اٟمٔمر . ؾمٜم٦م صمامين قمنمة وأرسمٕمامئ٦م ًمٚمٝمجرة، ويم٤مٟم٧م هن٤ميتف يمٖمػمه ُمـ اخلٚمٗم٤مء اخلٚمع ُمـ اخلالومـ٦مرسمٞمع إول 

.  31اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: اًمْمٌل

: اسمــ ظمٚمدون. 542، ص17ؾمػم أقمـالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 143، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمــ قمذاري    (5)

.  198 – 197، ص4ج



ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اعمٕمتكم ىمد أويمؾ . أسمرز ُمدن إٟمدًمس سمام ومٞمٝم٤م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

طمٙمؿ اجلزيرة اخلياء إمم ُمّمٕم٥م سمـ قمٌداهلل إزدي
(1

ذم هذه اًمٗمؽمة وذًمؽ ُمـ ظمالل  (

حتدد شم٠مرخًي٤م ًمذًمؽ، ذم وىم٧م إيراد اًمرواي٤مت ًمتقزم ُمّمٕم٥م طمٙمؿ اجلزيرة اخلياء دون أن 

م1048/ هـ440شمقرد سمف أن ُمّمٕم٥م يم٤من طمًٞم٤م ىمٌؾ قم٤مم 
(2

وهٜم٤م ٓ شمرد ومؽمة يم٤مٟم٧م هب٤م  ،(

.  اجلزيرة اخلياء دون طم٤ميمؿ ُمث٧ٌم ؾمقى هذه اًمٗمؽمة

٤ًٌم ذم إيٖم٤مر ىمٚمقب ُمٚمقك اًمٓمقائػ قمٚمٞمف وظم٤مص٦م  وًمٙمـ هذه اهلٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمٌ

زازم، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م هن٤ميتف قمغم يدهيام وذًمؽ ذم اًمٙمٛملم ضم٤مريف اسمـ قم٤ٌمد وحمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمؼم

ومٕمٜمدُم٤م شمقضمف اعمٕمتكم حلامي٦م ُمٕمًٙمره سم٘مرُمقٟم٦م اًمذي . اًمذي أىم٤مُم٤مه ًمف سمٔم٤مهر ُمديٜم٦م ىمرُمقٟم٦م

شمٕمرض هلجقم ُمـ اسمـ قم٤ٌمد، ؾم٘مط قمـ فمٝمر ومرؾمف ذم يمٛملم ُأقمد ًمف سمٔم٤مهر ىمرُمقٟمـ٦م، وم٘م٤مم 

م1034/ هـ426حمٛمد اًمؼمزازم سم٘متـٚمف وذًمؽ ذم هنـ٤مي٦م قم٤مم 
(3

).  

وسمٛم٘متؾ اعمٕمتكم قم٤مد ضمٞمِمف إمم ُم٤مًم٘م٦م سم٘مٞم٤مدة وزيريف أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ سم٘مٜمف وٟمج٤م 

ويم٤من ًمزاًُم٤م قمٚمٞمٝمام ذم هذه احل٤مل أن ي٘مٞمام طم٤ميماًم قمغم اًمدوًم٦م ًمْمامن اؾمتٛمراري٦م . اًمّم٘مٚمٌل

اؾمت٘مراره٤م، ومام أن وصال إمم ُم٤مًم٘م٦م طمتك راؾمال أظم٤مه إدريس سمـ قمكم سمٛمديٜم٦م ؾمٌتف واقمٚمامه 

وأظمؼماه سم٠مهنام ؾمٞم٤ٌميٕم٤مٟمف سم٤محلٙمؿ قمغم أن ي٘مٞمؿ اسمـ أظمٞمف طمًـ سمـ حيٞمك اعمٕمتكم واًمًٞم٤م سم٤مُٕمر، 

وىمدم إدريس إمم ُم٤مًم٘م٦م وشمقمم أُمر سمٜمل محقد ُمـ سمٕمد أظمٞمف . قمغم ؾمٌتف، ومتؿ إُمر قمغم هذا

وىمد سم٤ميٕمف أهؾ ُم٤مًم٘م٦م، وىمدُم٧م إًمٞمف اًمقومقد عم٤ٌميٕمتف وُمٜمٝم٤م وومد . اعمٕمتكم وشمٚم٘م٥م سم٤معمت٠ميد سم٤مهلل

                                                 

أصٚمف ُمـ ىمرـم٦ٌم، أدي٥م حمدث إظم٤ٌمري، يم٤من طمًٞم٤م ىمٌؾ إرسمٕملم  : سمـ حمٛمد آزديأسمق سمٙمر ُمّمٕم٥م سمـ قمٌداهلل    (1)

: اسمـ سمِمٙمقال أيب اًم٘م٤مؾمؿ ظمٚمػ سمـ قمٌداعمٚمؽ. 412سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اٟمٔمر اًمْمٌل. وإرسمٕمامئ٦م ًمٚمٝمجرة

 ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م،1، ىمدم ًمف ووٌٓمف صالح اًمديـ اهلقاري، ط2يمت٤مب اًمّمٚم٦م ذم شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ج

. 486م، ص2003/ هـ1423سمػموت،  –صٞمدا 

. 486، ص2اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ سمِمٙمقال. 412سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (2)

: اًمٜم٤ٌمهل أسمق احلًـ سمـ قمٌداهلل سمـ احلًـ اعم٤مًم٘مل. 189 – 188 – 144، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (3)

و٤مء واًمٗمتٞم٤م، حت٘مٞمؼ جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ذم شم٠مريخ ىمْم٤مة إٟمدًمس اعمًٛمك اعمرىم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م ومٞمٛمـ يًتحؼ اًمؼ

اسمـ . 90م، ص1980/ هـ1400دار أومـ٤مق اجلديدة، ـمٌٕمف ُمّمححف، ُمٜمِمقرات دار أومـ٤مق، سمػموت، 

.  198، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 137أقمامل إقمالم، ص: اخلٓمٞم٥م



وأقمامهل٤م، ورٟمدة، واجلزيرة اخلياء، يمام سم٤ميٕمف طمٌقس سمـ ُم٤ميمًـ وطم٤مؿمٞمتف اعمري٦م 

اًمّمٜمٝم٤مضمٞملم
 

م1035/ هـ427وذًمؽ يمٚمف ذم ُمٜمتّمػ ؿمٝمر ذي احلج٦م ُمـ قم٤مم 
(1

، وهذا (

يدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم ُمدى ىمقة سمٜمل محقد وُم٤م يم٤من هلؿ ُمـ دور ذم إىمرار طمٙمٛمٝمؿ، يمام 

دوًرا آظمر ذم هذا اًمِم٠منيرى اًم٤ٌمطم٨م أن ًمت٘مدير أهؾ إٟمدًمس ًمٚمٕمٚمقيلم 
(2

) .

وذم ؿم٠من وٓي٦م إدريس ًمٚمٕمٝمد شمرد رواي٦م قمغم أن وٓي٦م اًمٕمٝمد سمٕمد حيٞمك اعمٕمتكم يم٤مٟم٧م 

ٓسمٜمف طمًـ، همػم أٟمف يم٤من صٖمػم اًمًـ يّمٕم٥م قمٚمٞمف إدارة أُمقر اًمدوًم٦م، وهٜم٤م رأى وزراء 

ــ  زماعمٕمتغم سم٠من ُمـ إصٚمح ًمٚمدوًم٦م أن ي٘م٤مم قمغم ؿم١موهن٤م إدريس سمـ قمكم أظمق حيٞمك اعمٕم٧م

وأن يٕملم طمًـ سمـ حيٞمك اعمٕمتكم قمغم ُمديٜم٦م ــ  طمٞم٨م أٟمف إىمدر قمغم إدارة ؿم١مون اًمدوًم٦م

وشمٕمتؼم هذه اًمرواي٦م صحٞمح٦ًم وذًمؽ ٕٟمف ًمق . ؾمٌتف درًء ٟٓمتٗم٤موتف هق وُمـ ي١ميده ود قمٛمف

يم٤مٟم٧م وٓي٦م اًمٕمٝمد إلدريس عم٤م قُمرض قمٚمٞمف احلٙمؿ سمنمط إىم٤مُم٦م طمًـ قمغم ُمديٜم٦م ؾمٌتف
(3

)     .

ا وم٘مد وصػ إدريس اعمت٠ميد سمحًـ اًمًػمة ذم طمٙمٛمف، وم٘مد دان ًمف ُم٤م يم٤من سمٞمد ويمام ذيمرن

أظمٞمف اعمٕمتكم ُمـ ُمدن وطمّمقن، ؾمقى ظمروج اسمـ قمٛمف حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سم٤مجلزيرة 

.  اخلياء

وإلدريس اعمت٠ميد دور آظمر متثؾ ذم إسمراز دوًم٦م سمٜمل محقد سم٤مًمدوًم٦م اًم٘مقي٦م اًمٗمتٞم٦م سملم دول 

ن قمٌداهلل اًمؼمزازم قمٜمدُم٤م اؾمتٜمجد سمف ُمـ اسمـ قم٤ٌمد، وذًمؽ اًمٓمقائػ، وم٘مد ىم٤مم سمٜمٍمة حمٛمد ب

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن إدريس مل يتقضمف ًمٜمٍمة اًمؼمزازم . سم٢مرؾم٤مًمف ضمٞمش سم٘مٞم٤مدة وزيره اسمـ سم٘مٜمف

                                                 

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، : اعم٘مري. 140قمامل إقمالم، صأ: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 144، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

، 24ُم٤ًمًمؽ إسمّمـ٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 142 – 141، ص17ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 432، ص1ج

، 2سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 198، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 75ص
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متٙمـ . سمٜمٗمًف طمذًرا ُمـ أن يٙمقن هذا آؾمتٜمج٤مد يمٛملم ًمف يمام طمدث ُمع أظمٞمف حيٞمك اعمٕمتكم

قمٞمؾ اسمـ اًم٘م٤ميض اسمـ قم٤ٌمد، وهزيٛمتف قمغم أصمره ُمـ دطمر ضمٞمش اسمـ قم٤ٌمد اًمذي ي٘مقده إؾمام

وىمتؾ ىم٤مئده إؾمامقمٞمؾ ومحؾ رأؾمف إمم إدريس اعمت٠ميد
(1

وىمد أيم٥ًم هذا اًمٜمٍم إدريس  .(

ودوًم٦م سمٜمل محقد ىمقة إمم ىمقهتؿ ظم٤مص٦م وأٟمف شمؿ ٟمٞمٚمف ُمـ سملم أٟمٞم٤مب اسمـ قم٤ٌمد أطمد أيمؼم ُمٚمقك 

اًمٓمقائػ سم٤مٕٟمدًمس
(2

د ذم قمٝمد إدريس ومم٤م ي١ميمد هذا احل٤مل  قمدم شمٕمرض دوًم٦م سمٜمل محق .(

.  اعمت٠ميد وُمـ سمٕمده ًمزُمـ ًمٞمس سم٤مًم٘مّمػم ٕي٦م هجقم ُمـ ىمٌؾ ُمٚمقك اًمٓمقائػ

همػم أن إدريس مل يٓمؾ طمٙمٛمف طمٞم٨م شمقذم ذم يقم آصمٜملم اًم٤ًمدس قمنم ُمـ ؿمٝمر حمرم 

م قمغم أصمر ُمرض أملّ سمف، وذًمؽ سمٕمد يقُملم ُمـ وصقل رأس إؾمامقمٞمؾ 1039/ هـ431ؾمٜم٦م 

وىمد . دومـ إدريس سمٛمديٜم٦م ؾمٌتفــ  وصؾ إًمٞمف وهق قمٚمٞمؾاسمـ اًم٘م٤ميض اسمـ قم٤ٌمد إًمٞمف، طمٞم٨م 

أقم٘م٥م إدريس قمدد ُمـ إسمٜم٤مء طمٙمؿ ُمٜمٝمؿ حمٛمد اعمٝمدي وحيٞمك اًم٘م٤مئؿ ويمالمه٤م شمقمم طمٙمؿ 

دوًم٦م سمٜمل محقد
(3

سمامًم٘م٦م وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ ُمدن ظم٤موٕم٦م ًمٌٜمل محقد ُم٤م قمدا اجلزيرة اخلياء  (

ويم٤من وصقًمف . حيٞمك اعمٕمتكماًمتل اؾمت٘مؾ سمحٙمٛمٝم٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد سمٕمد ووم٤مة 

حلٙمٛمٝم٤م هذه اعمرة ًمٚمٛمرة اًمث٤مًمث٦م، وم٘مد شمقمم طمٙمٛمٝم٤م ٕول ُمرة قمغم قمٝمد واًمده اًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

وئمٝمر أن ومؽمة . محقد، واؾمتٛمر حيٙمٛمٝم٤م إمم ؾم٘مقـمٝم٤م ذم يد اسمـ قمٛمف حيٞمك سمـ قمكم سمـ محقد

ضمقم، طمٙمؿ حمٛمد سمـ اًم٘مـ٤مؾمؿ ًمٚمخياء ىمد متٞمزت سم٤مٓؾمت٘مرار طمٞم٨م أهن٤م مل شمتٕمرض ٕي ه

.  ومل خترج ُمٜمٝم٤م أي طمريم٦م صم٤مئرة قمغم طم٤ميمٛمٝم٤م وذًمؽ إمم أن ووع حيٞمك اعمٕمتكم يده قمٚمٞمٝم٤م

ومل يٙمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سم٤مجلزيرة اخلياء أصمٜم٤مء اؾمتٞمالء حيٞمك اعمٕمتكم قمٚمٞمٝم٤م، همػم أٟمف 
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ىُمٌض قمٚمٞمف وؾمجـ سمامًم٘م٦م ومٞمام سمٕمد ُمع واًمده وأظمٞمف طمًـ
(1

) .

ُمع أظمٞمف طمًـ، وشمقضمف سمٕمد ومراره إمم وًمٙمـ حمٛمًدا متٙمـ ُمـ اًمٗمرار ُمـ ؾمجٜمف 

اجلزيرة اخلياء وأىم٤مم ٟمٗمًف طم٤ميماًم قمٚمٞمٝم٤م، عمدة همػم ُمٕمٚمقُم٦م يٌدو أهن٤م مل شمٙمـ سم٤معمدة 

اًمٓمقيٚم٦م، طمٞم٨م ىُمٌض قمٚمٞمف هق وأظمقه طمًـ وؾمجٜم٤م سم٤مجلزيرة اخلياء أصمٜم٤مء طمٙمؿ حيٞمك 

ى اعمٕمتكم اعمٕمتكم، ويٌدو أن وصقل حمٛمد حلٙمؿ اجلزيرة اخلياء يم٤من قمغم همٗمٚم٦م ُمـ حيل

. اًمذي ئمٝمر أٟمف مل يتقىمع أن يٙمقن ومرار حمٛمد ؾمٞمدومٕمف ًمٚمًٕمل حلٙمؿ اجلزيرة اخلياء

وًمٙمل ٓ يتٙمرر ومـرارمه٤م أىم٤مم حيٞمك اعمٕمتكم قمٚمٞمٝمام طم٤مرؾًم٤م ظم٤مًص٤م ُيدقمك أسمق احلج٤مج 

اًمؼمسمري
(2

وهبذا قم٤مدت اجلزيرة اخلياء حلٙمؿ حيٞمك اعمٕمتكم ُمرة أظمرى، ٓزُم٧م هب٤م . (

ــ  م1023/ هـ426ــ  هـ414)صػ اًمٓم٤مقمـ٦م ًمٞمحٞمك اعمٕمتكم ُمدة طمٙمـٛمف  اجلزيرة اخلياء

.  (م1034

ىمًؿ سمامًم٘م٦م، : وًمٙمــ سمٕمد ُمقت حيٞمك اعمٕمتكم اٟم٘مًٛم٧م ممٚمٙم٦م سمٜمل محقد إمم ىمًٛملم

أُم٤م ىمًؿ . وىمد يم٤من ىمًؿ ُمـ٤مًم٘م٦م ًمًالًم٦م قمكم سمـ محقد. وىمًؿ آظمر سم٤مجلزيرة اخلياء

ويم٤مٟم٧م . د سمـ اًم٘م٤مؾمؿ واسمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ سمٕمدهاجلزيرة اخلياء وم٘مد سمدأه وىم٤مم سم٠مُمره حمؿ

قمقدة حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ حلٙمؿ اجلزيرة اخلياء ًمٚمٛمرة اًمث٤مًمث٦م سمٕمد ووم٤مة حيٞمك اعمٕمتكم، إذ ىم٤مم 

أسمق احلج٤مج اًمؼمسمري احل٤مرس اعمقيمؾ سمٛمحٛمد وأظمٞمف طمًـ قمٜمد قمٚمٛمف سمقوم٤مة اعمٕمتكم سم٢مظمراج 

هم٤مرسم٦م ُمـ أهؾ اجلزيرة حمٛمد وطمًـ اسمٜمل اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ اًمًجـ وشم٘مديٛمٝمام ًمٚمًقدان وامل

اخلياء قمغم أهنام ؾمٞمدامه٤م، وُمـ صمؿ ىم٤مم سمٛم٤ٌميٕم٦م حمٛمد طم٤ميماًم قمٚمٞمٝمؿ، ومتٌٕمف اعمٖم٤مرسم٦م 

واًمًقدان ظم٤مص٦م ذم ُم٤ٌميٕم٦م حمٛمد وذًمؽ ًمٚمقد اًمذي يم٤من جيٛمٕمٝمؿ سم٠مسمٞمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد
(3

) .
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صقل ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذه اعم٤ٌميٕم٦م مت٧م ذم اًمٗمؽمة اًمتل اُمتدت ُمـ ووم٤مة اعمٕمتكم إمم و

إدريس اعمت٠ميد ًمٚمحٙمؿ، ويم٤من داومع أيب احلج٤مج قمغم شمٜمّمٞم٥م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ طم٤ميماًم ًمٕمٚمٛمف 

.  سم٠من احلًـ سمـ حيٞمك اعمٕمتكم يم٤من صٖمػم اًمًـ ٓ يّمٚمح ًمٚمحٙمؿ

ومم٤م يرضمح حتديد هذه اًمٗمؽمة قمدم شمقضمف إدريس اعمت٠ميد سمٕمد شمقًمٞمف ًمٚمحٙمؿ إمم اجلزيرة 

ًم٘م٤مؾمؿ ىمد أىم٤مم أُمره هب٤م طمٞمٜمام يم٤من إدريس ُي٘مرُّ اخلياء ٓؾمتٕم٤مدهت٤م وذًمؽ ًمٙمقن حمٛمد سمـ ا

أُم٤م قمـ اًمقومد اًمذي شمقضمف عم٤ٌميٕم٦م إدريس واًم٘م٤مدم ُمـ اجلزيرة اخلياء ومػمى . أُمره سمامًم٘م٦م

اًم٤ٌمطم٨م أٟمف وومد ُمٙمقن ممـ يم٤مٟمقا قمغم ـم٤مقم٦م حيٞمك اعمٕمتكم وذم ظمدُمتف، وٓ يٛمثٚمقن أهمٚم٥م 

ظمٚمٞم٦م ود حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ أهؾ اجلزيرة اخلياء، ويت٠ميمد هذا سمٕمدم طمدوث صمقرة دا

.  سم٤مجلزيرة اخلياء أصمٜم٤مء طمٙمٛمف هل٤م

ورهمؿ شمقزم حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ًمٚمجزيرة اخلياء وظمروضمف قمـ طمٙمؿ سمٜمل محقد سم٢مىم٤مُمتف 

.  حلٙمؿ ُمًت٘مؾ قمٜمٝمؿ إٓ أٟمف مل يتًَؿ سم٤مخلالوم٦م

وىمد يم٤من أظمقه طمًـ ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمف ذم ؿم١مون طمٙمٛمف ًمٗمؽمة ُمـ اًمزُمـ، اسمتٕمد سمٕمده٤م قمـ 

ؾمٞم٦م هن٤مئًٞم٤م وشمٜمًؽ وشمقضمف عمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ٕداء ومريْم٦م احل٩م وسمروم٘متف أظمتف وم٤مـمٛم٦م احلٞم٤مة اًمًٞم٤م

أرُمٚم٦م حيٞمك اعمٕمتكم
(1

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اسمتٕم٤مد طمًـ سمـ . ، وهبذا اخلؼم اٟمتٝم٧م أظم٤ٌمره(

م إذ يم٤من طمًـ سم٤مجلزيرة اخلياء إمم 1042/ هـ434اًم٘م٤مؾمؿ قمـ احلٙمؿ يم٤من سمٕمد قم٤مم 

ٟمج٤م اًمّم٘مٚمٌل ضمقار أظمٞمف قمٜمدُم٤م ىمدم إًمٞمٝم٤م اًمقزير
(2

)  .

٤ًٌم عم٘متؾ أطمد رضم٤مهلؿ وطم٤ميمٛمٝمؿ اًم٤ًمسمؼ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ  وىمد يم٤من اٟم٘م٤ًمم احلٛمقديلم ؾمٌ
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محقد طمٞم٨م فمـ سمف اسمـ أظمٞمف إدريس اعمت٠ميد ؾمقًءا وم٘متٚمف
(1

إُم٤م ظمقوًم٤م ُمـ أن يٕمقد ًمٚمحٙمؿ  .(

مم٤م ؾمٞمْمٕمػ اطمتامٓت سم٘م٤مئف ــ  ظم٤مص٦م سمٕمد طمٙمؿ اسمٜمف حمٛمد ًمٚمجزيرة اخلياءــ  ُمرة أظمرى

وُيٕمتؼم . أس أهة سمٜمل محقد، أو ًمٔمٜمف سم٠مٟمف يم٤من وراء ىمٞم٤مم اسمٜمف حمٛمد سم٤مجلزيرة اخلياءقمغم ر

سم٘م٤مء اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد عمـ هق ذم ُمقوع إدريس اعمت٠ميد قم٤مُماًل ىمقًي٤م وداقماًم عمٜم٤مومًف حمٛمد سمـ 

اًم٘م٤مؾمؿ
(2

)   .

وهٜم٤م يم٤من قمغم إدريس اعمت٠ميد اخلالص ُمـ قمٛمف ًمْمامن سم٘م٤مئف قمغم طمٙمؿ سمٜمل محقد، وىمد 

م1039/ هـ431م ذًمؽ ذم قم٤مم ت
(3

طمٞم٨م ىمتؾ اًم٘م٤مؾمؿ وُأرؾمؾ ضمثامٟمف إمم أسمٜم٤مئف سم٤مجلزيرة  ،(

اخلياء ومدومـ هب٤م
(4

) .

طمٞم٨م سم٘مٞم٤م ُمتج٤موريـ يماًل ــ  إدريس وحمٛمدــ  ومل يٙمـ هلذا احلدث أصمر قمغم اًمٓمروملم

وىمد ٓزم هذا اهلدوء اجلزيرة اخلياء قمغم اًمٜم٘مٞمض . قمغم طمٙمٛمف، دون وىمقع صدام سمٞمٜمٝمام

يم٤من يّم٥م ذم ُمّمٚمح٦م ــ  ن ىمريٜمتٝم٤م ُم٤مًم٘م٦م واًمتل اٟم٨ٌم هب٤م ساٌع سملم أسمٜم٤مء إهة احل٤ميمٛم٦مم

طم٤ميمؿ اجلزيرة اخلياء حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ يمام ؾمٞمتْمح ٓطمً٘م٤م
(5

) .

ومام أن شمقمم حيٞمك اًم٘م٤مئؿ اسمـ إدريس اعمت٠ميد احلٙمؿ يقم آصمٜملم اًم٤ًمدس قمنم عمحرم ُمـ 

عمًتٜمٍم سمـ حيٞمك اعمٕمتكم ُمٜم٤مزقًم٤م ًمف قمغم م طمتك صم٤مر وده احلًـ ا1039/ هـ431قمـ٤مم 

احلٙمؿ، وذًمؽ ًمْمٕمػ حيٞمك اًم٘م٤مئؿ اًمذي وصـؾ ًمٚمحٙمؿ سمدقمؿ وُم٤ًمقمدة وزير أسمٞمف أيب 

.  ضمٕمٗمر سمـ أيب ُمقؾمك

                                                 

 . 36احلٛمقديقن، ص: ًمـقيس ؾمٞمٙمق. 1363اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم. 26ضمـذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي    (1)

ذار عمحٛمد اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ًمٚمٕمقدة إمم طمٙمؿ إدريس سمٕمد وىمد يٙمقن ىمتؾ إدريس ًمٕمٛمف اًم٘م٤مؾمؿ يم٤من سمٛمث٤مسم٦م إن    (2)

. ُمراؾمالت سمٞمٜمٝمام، همػم أن هذا اًمرأي ٓ يقضمد ُم٤م يدقمٛمف وي١ميمده

. 508، ص9شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 26ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي. 28سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (3)

.  664، ص2 – 1إلؾمـالم، جدوًمـ٦م ا: حمٛمد قمٜم٤من. 518، ص17ؾمػم أقمـالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل

. 86ؾمٌؼ اإلؿم٤مرة إمم ُم٘متؾ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد ذم اًمّمٗمح٦م رىمؿ     (4)

. 98  -97اٟمٔمر اًمّمٗمح٦م رىمؿ     (5)



ويتْمح هذا اًمْمٕمػ ُمـ قمدم حم٤مومٔم٦م حيٞمك اًم٘م٤مئؿ
(1

قمغم يمرد احلٙمؿ ٕيمثر ُمـ أرسمٕم٦م  (

قمغم أن خيٚمع ٟمٗمًف وي٤ٌميع ًمٚمحًـ  أؿمٝمر، وم٘مد ؾمٚمٌف احلًـ اعمًتٜمٍم ُمٜمف سمٕمد طمّم٤مر أضمؼمه سمف

اعمًتٜمٍم سم٤مخلالوم٦م وأَّٓ يٜم٤مزقمف إي٤مه ومٞمام سمٕمد، وذًمؽ ذم مج٤مدى إومم ُمـ اًمًٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م
(2

)  .

وىمد يم٤من داء اًمٍماع ىمد شمقهمؾ ومٕماًل سملم أسمٜم٤مء إهة احل٤ميمٛم٦م طمتك وصؾ ًمدرضم٦م 

أظم٤مه إدريس  وىمققمف سملم اإلظمقة أٟمٗمًٝمؿ، ومام أن سمدأ احلًـ اعمًتٜمٍم طمٙمٛمف طمتك اقمت٘مؾ

ويمام أًمزم احلًـ . وؾمجٜمف سم٤مًم٘مٍم قمغم أصمر وؿم٤مي٦م وصٚم٧م إمم ُم٤ًمُمٕمف قمـ أظمٞمف إدريس

اعمًتٜمٍم أظم٤مه إدريس اًم٘مٍم اًمتزم هق سم٤مًمٌ٘م٤مء سمامًم٘م٦م طمتك ىمتؾ ُمًٛمقًُم٤م هب٤م ذم قم٤مم 

م1042/ هـ434
(3

وشمٕمٓمل هذه اًمٜمٝم٤مي٦م صقرة قمـ إضمقاء اًمتل يم٤من ي٘مٞمؿ هب٤م سمٜمق محقد  .(

.  وشمٜم٤مطمر وإن مل شمٔمٝمر ُمـ ظمالل اًمرواي٤مت سمامًم٘م٦م ُمـ وُمرىم٦م

ومم٤م يزيد اًمّمقرة ووقطًم٤م أن أُمر سمٜمل محقد سمامًم٘م٦م سمٕمد ُم٘متؾ احلًـ اعمًتٜمٍم ىمد 

أويمؾ ٓسمـ ًمف صٖمػم اًمًـ ُمتقاضمد سمٛمديٜم٦م ؾمٌتف، ذم اًمقىم٧م اًمذي ٓ زال سمف إدريس سمـ 

ضم٤م اًمّم٘مٚمٌل أطمد حيٞمك حت٧م اإلىم٤مُم٦م اإلًمزاُمٞم٦م سم٤مًم٘مٍم، واًمتل زاد ُمـ شمِمديده٤م أسمق اًمٗمقز ن

وخلٚمق ؾمـ٤مطم٦م طمٙمؿ سمٜمل محقد ُمـ رضمؾ ي٘مقم هب٤م، . وزراء احلًـ اعمًتٜمٍم واعمقيمؾ سم٤مسمٜمف

وىمد سمدأ ومٕماًل . ـمٛمح اًمقزير ٟمج٤م ذم أن ي٘مٞمؿ طمٙماًم ظم٤مًص٤م سمف سمٕمد أن يً٘مط طمٙمؿ سمٜمل محقد

سمذًمؽ طمٞم٨م ص٤مرح اًمؼمسمر سمٜمٞمتف ذم ٟمزع احلٙمؿ ُمـ يد سمٜمل محقد ًمّم٤محلف، وأٟمف طملم يتؿ ًمف 

يمؿ ؾمٞمحًـ إًمٞمٝمؿ وي٘مرهبؿ إًمٞمف، ومٚمؿ جيد اًمؼمسمر سمًدا ُمـ ُم٤ًمقمدة ٟمج٤م قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمح

.  قمدم رهمٌتٝمؿ سمف

ومل ي٘مػ ٟمج٤م قمٜمد هذا احلد سمؾ يمقن ضمٞمًِم٤م ُمـ اعمٖم٤مرسم٦م شمقضمف سمف إمم اجلزيرة اخلياء 

                                                 

ُم٤ًمًمؽ : اٟمٔمر اًمٕمٛمري. م ومل شم٘مؿ ًمف ىم٤مئٛم٦م ُمٜمذ قمزًمـف1042/ هـ434شمقذم حيٞمك اًم٘م٤مئؿ ذم رسمٞمع أظمر ُمـ قم٤مم     (1)

. 76، ص24إسمّم٤مر، ج

ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، : اًمٕمٛمري. 432، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 192، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: ياسمـ قمذار    (2)

.  76 – 75، ص24ج

 – 140أقمٛمـ٤مل إقمـالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 290 – 289 – 216، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمــ قمذاري    (3)

.  18، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 141



ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذه اعمرطمٚم٦م . ًمٚم٘مْم٤مء قمغم طمٙمؿ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وآؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م

وهذا ُم٤م . أشمؿ ٟمج٤م ووع يده قمغم ُم٤مًم٘م٦م أي أٟمف رومع يد سمٜمل محقد قمـ طمٙمٛمٝم٤ممت٧م سمٕمد أن 

طمدث ومٕماًل وم٘مد أويمؾ ٟمج٤م ىمٌؾ ظمروضمف قمـ ُم٤مًم٘م٦م أطمد رضم٤مًمف واعمٕمروف سم٤مًمًٓمٞمٗمل قمٚمٞمٝم٤م 

حللم قمقدشمف ُمـ اجلزيرة اخلياء
(1

)  .

وسمتقضمف ٟمج٤م إمم اجلزيرة اخلياء سمدأ ٟمجٛمف سم٤مٕومقل، ومٌٕمد أي٤مم ُمـ طمّم٤مره ًمٚمجزيرة 

عم٤مًم٘م٦م، وهب٤م يٕمٞمد شمٜمٔمٞمؿ  ن ٟمٍمشمف، ومام يم٤من ًمف إٓ أن يٕمقدضاء وضمد أن ضمٜمده ىمد ومؽموا عاًمخ

أوراىمف، ظم٤مص٦م ورىم٦م ُمٜم٤مسيف طمٞم٨م إٟمف يٚمزم قمٚمٞمف أن يٕمتٛمد قمغم اًمّم٘م٤مًم٦ٌم ٓ قمغم اًمؼمسمر، يمام 

ويٌدو أن هذا إُمر مل . أٟمف سمدأ يٗمٙمر ذم اًمتخٚمص ُمـ سمٕمض اًمؼمسمر اًمذيـ يِمٙمٚمقن ظمٓمًرا قمٚمٞمف

قمـ ضمٜمده اًمؼمسمر اًمذيـ مل يٙمـ وٓؤهؿ ًمف ظم٤مًمًّم٤م، وًمذًمؽ ىم٤مُمقا سم٘متٚمف أصمٜم٤مء قمقدشمف إمم  خيَػ 

ُم٤مًم٘م٦م، وشمقمم ىمتٚمف قمٌٞمد ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ محقد ًمٞماًل وهق ذم ظم٤ٌمئف سم٘مري٦م ومرت سمٕمقن
(2

). 

وشمقرد اًمرواي٤مت أن قمقدة ٟمج٤م قمـ اجلزيرة اخلياء يم٤من ًمدور ؾمٌٞمٕم٦م زوضم٦م اعم٠مُمقن سمـ 

ي٤م أسم٤م اًمٗمقز أشم٘مٓمع »: ًم٘م٤مؾمؿ ــ طمٞم٨م ظمرضم٧م إًمٞمف وُٓمتف قمغم ومٕمٚمتف سم٘مقهل٤م ًمفمحـقد ــ أم حمٛمد سمـ ا

شُمقاًمٞمؽ وشمٙمِمٗمٝمؿ قمـ اًمٌالد ُم٤م هذا سمحًـ
 (3

ومٕم٤مد قمـ اجلزيرة اخلياء إمم ُم٤مًم٘م٦م طمٞم٤مًء . (

.    ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن قمقدة ٟمج٤م عم٤مًم٘م٦م يم٤مٟم٧م ًمٚم٥ًٌم إول أصاًل وإن شمؿ اًم٥ًٌم اًمث٤مين. ُمٜمٝم٤م

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م فمٝمر ؾم٤مئس ضمديد هل٤م مل يٙمـ أطمد أسمٜم٤مء سمٜمل محقد وٓ  وٟمتٞمج٦م هلذه اًمٗمقى

ومام أن قمٚمٛمقا سمٛم٘متؾ ٟمج٤م إٓ . أطمد وزرائٝمؿ، وإٟمام يم٤من هذا اًم٤ًمئس ُمتٛمثاًل ذم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس

                                                 

: طمًلم ُم١مٟمس. 78، ص24ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 291، ص3سمٞم٤من اعمٖمرب، جال: اسمـ قمذاري    (1)

.  58، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج

، 3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 31ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي. 34سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (2)

 90خ ىمْم٤مة إٟمدًمس، صشمـ٤مري: اًمٜم٤ٌمهل. 141 – 140أقمٛمـ٤مل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 291  -216ص

اسمـ . 78، ص24ُمًـ٤مًمؽ إسمّمـ٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 206، ص2رؾمـ٤مئؾ اسمـ طمزم، ج: اسمـ طمزم. 91 –

. 58  -18، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 199، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمـٚمدون، ج: ظمٚمدون

طمًلم . 141 – 140م، صأقمٛمـ٤مل إقمال: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 217 – 216، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (3)

. 18، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: ُم١مٟمس



وصم٤مروا ود اًمًٓمٞمٗمل ووصمٌقا قمٚمٞمف وومّمٚمقا رأؾمف قمـ ضمًده ووٛمقه إمم رأس ٟمج٤م ومٜمّم٤ٌم 

وذًمؽ يقم . يس سمـ حيٞمك ُمـ ؾمجٜمف وُم٤ٌميٕمتفصمؿ ىم٤مُم٧م اًمٕم٤مُم٦م سم٢مظمراج إدر. ُمًٕم٤م سم٤معمديٜم٦م

م، وىمد اختذ إدريس ًم٘م٥م 1042/ هـ434اخلٛمٞمس ؾم٤مدس أطمدي ؿمٝمري مج٤مدى ُمـ قم٤مم 

اًمٕم٤مزم ًمٜمٗمًف، وشمٌع ُم٤ٌميٕم٦م أهـؾ ُم٤مًم٘م٦م ًمف ُم٤ٌميٕم٦م همرٟم٤مـم٦م وىمرُمقٟم٦م وُم٤م سمٞمٜمٝمام
(1

)  .

ُمـ ويمام أذٟم٤م ُمًًٌ٘م٤م يم٤من اًمقٓء ًمٚمٕمٚمقيلم، وشم٤مريخ سمٜمل محقد إول ُمٜم٘مًذا هلؿ 

ًمٙمٜمٝم٤م قمقدة مل شمٓمؾ . ؾم٘مقط دوًمتٝمؿ، طمٞم٨م دومٕم٤م اًمٕم٤مُم٦م إمم إقم٤مدة إىم٤مُم٦م أطمدهؿ قمغم احلٙمؿ

٦م إدريس اًمٕم٤مزم وىمٚم٦م قم٘مٚمف وشم٘مريٌف ًمٚمًٗمٝم٤مء وؾمقء اًمتدسمػم ومِرىمَّ
(2

أيمدت عم٤ٌميٕمٞمف سم٠من صم٘متٝمؿ  (

مل شمٙمـ ًمٚمِمخص اعمٜم٤مؾم٥م، وهذا ُم٤م دومٕمٝمؿ إمم اًمٌح٨م قمـ سمديؾ ًمف، ومٙم٤من ُمٞمٚمٝمؿ إمم 

.  اخلياء حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿطم٤ميمؿ اجلزيرة 

وىمد أدى وم٘مدان إدريس اًمٕم٤مزم صم٘م٦م ُم٤ٌميٕمٞمف سمامًم٘م٦م إمم اٟمتٝم٤مز حمٛمد سمـ إدريس سمـ قمكم 

وئمٝمر أن هذا يم٤من سمدقمؿ ُمـ سمٕمض ممـ مل . سمـ محقد اعمقىمػ ًمّم٤محلف وإقمالن ٟمٗمًف طم٤ميماًم 

ًٓ ًمداء اًمٍماع اعمًتنمي سملم سمٜمل محقد. يٙمقٟمقا قمغم وٓء ُمع إدريس اًمٕم٤مزم سمامًم٘م٦م  وإيمام

. قُمزل إدريس اًمٕم٤مزم وشمقمم حمٛمد سمـ إدريس احلٙمؿ، واختذ ًم٘م٥م اعمٝمدي ُمـ سملم إًم٘م٤مب

وىمد أؾم٤مء حمٛمد اعمٝمدي اًمتٕم٤مُمؾ ُمع رقمٞمتف ظم٤مص٦م اًمؼمسمر ُمٜمٝمؿ طمٞم٨م أقمٛمؾ اًمًٞمػ ذم 

رىم٤مهبؿ، ومٙم٤مٟم٧م هن٤ميتف إيمٞمدة ىمتٚمف ُمًٛمقًُم٤م
(3

) .

يم٤من هٜم٤مك ُمـ ٓ يزال قمغم ومل يٙمـ وصقل حمٛمد اعمٝمدي سمٛم٤ٌميٕم٦م قم٤مُم٦م أهؾ ُم٤مًم٘م٦م سمؾ 

سمٞمٕم٦م إدريس اًمٕم٤مزم، وهؿ اًمذيـ سم٤ميٕمقا اسمٜمف حمٛمًدا واعمتٚم٘م٥م سم٤معمًتٕمكم سم٤محلٙمؿ ُمـ سمٕمده ذم 

. ويٕمتؼم حمٛمد اعمًتٕمكم آظمر طم٤ميمؿ محقدي سمامًم٘م٦م. ومؽمة ُمزاُمٜم٦م ًمتقاضمد حمٛمد اعمٝمدي سم٤محلٙمؿ

                                                 

شم٤مريخ ىمْم٤مة إٟمدًمس، : اًمٜم٤ٌمهل. 71اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 291، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

. 78، ص24ُمًـ٤مًمؽ إسمّم٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 657، ص17ؾمػم أقمـالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 91 – 90ص

.  58، ص2ريخ إٟمدًمس، جُمقؾمققم٦م شم٤م: طمًلم ُم١مٟمس

.  657، ص17ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل    (2)

، 2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 292 – 218 – 217، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (3)
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ا متٙمـ وم٘مد شُمقج قمدم رو٤م اًمؼمسمر قمـ طمٙمٛمف وطمٙمؿ ُمـ ؾمٌ٘مف سمخٚمٕمف قمـ احلٙمؿ سمٕمدم

سم٤مديس سمـ طمٌقس ص٤مطم٥م همرٟم٤مـم٦م ُمـ دظمقل ُم٤مًم٘م٦م وآؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م وإؾم٘م٤مط طمٙمؿ 

م1057/ هـ449سمٜمل محقد هب٤م وذًمؽ ذم قم٤مم 
(1

وهٜم٤م يم٤من ظمروج سم٤مديس سمـ طمٌقس قمـ . (

وٓئف ًمٌٜمل محقد ٕول ُمرة سمٕمدُم٤م يم٤من ئمٝمر صقر اًمقٓء ًمٌٜمل محقد وإن يم٤من وًٓء اؾمٛمًٞم٤م، 

أٟمف أيمٗم٤مء ُمٜمٝمؿ سم٤محلٙمؿ وهق ُم٤م يم٤من ومٕماًل أُمًرا واىمٕمًٞم٤م ىمٞم٤مؾًم٤م وذًمؽ قمغم ُم٤م ئمٝمر ًمرؤيتف ب

.  قمغم أطمقال سمٜمل محقد سمامًم٘م٦م ذم أواظمر أي٤مُمٝمؿ

ومٕمٜمدُم٤م . ومل يٙمـ وٓء سم٤مديس سمـ طمٌقس ًمٌٜمل محقد سمامًم٘م٦م سمؾ يم٤من ًمٌٜمل محقد يم٤موم٦م

وم٠ُم أؾم٤مء إدريس اًمٕم٤مزم صم٘م٦م ُم٤ٌميٕمٞمف وُمٜمٝمؿ سم٤مديس يم٤من هذا داومًٕم٤م هلؿ ًمٚمٌح٨م قمٛمـ يٙمقن أك

وًمذًمؽ مجع . ُمٜمف هبذه اعمٜمزًم٦م، ومٙم٤من حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ طم٤ميمؿ اجلزيرة اخلياء هـق ظمٞم٤مرهؿ

سم٤مديس أُمراء اًمؼمسمر وُمٜمٝمؿ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمؼمزازم طمـ٤ميمؿ ىمرُمقٟم٦م، وحمٛمد سمـ 

ٟمقح اًمدُمري طم٤ميمؿ ُمقرور، واسمـ إومٓمس ص٤مطم٥م سمٓمٚمٞمقس، وومتح اهلل سمـ حيٞمك ُمـ 

أُمراء وًم٦ٌم اًمٖمرب
،

سمدون سمـ ضمزرون طم٤ميمؿ أريمش وشمقضمف هبؿ عمحٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وع 

سم٤مجلزيرة اخلياء وسم٤ميٕمقه سم٤مخلالوم٦م، وًم٘م٥م سم٤معمٝمدي يمٜمٔمػمه طم٤ميمؿ ُم٤مًم٘م٦م وذًمؽ ذم قم٤مم 

م1047/ هـ439
(2

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اضمتامع أُمراء اًمؼمسمر واٟمدوم٤مقمٝمؿ ًمٚمٌح٨م قمـ ىمٞم٤مدة شمقطمدهؿ هق 

، واًمتل طمقًم٧م إٟمدًمس إمم أؿمالء اٟمٕمٙم٤مس حل٤مل اًمٗمرىم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدة سمٞمٜمٝمؿ

ُمتٗمرىم٦م
(3

واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أٟمف ُم٤م أن سمقيع حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سم٤مخلالوم٦م طمتك سمدأ ذم حم٤موًم٦م  .(

                                                 

. 142أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 218، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

Imamuddin: A Political History، P 235. 

اسمـ . 71اعمٕمج٥م، ص: اعمـرايمٌم. 36سمٖمٞمـ٦م اعمٚمتٛمس، ص: اسمـ اًمٗمريض. 33ضمـذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي    (2)

اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، : اسمــ قمذاري. 303، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمـد. 208، ص2رؾم٤مئؾ اسمـ طمـزم، ج: طمـزم

.  50  -46 – 45احلٛمقديقن، ص: ًمقيس ؾمٞمٙمق. 230 – 229، ص3ج

حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سم٤مجلزيرة : سمٛم٤ٌميٕم٦م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سم٤مخلالوم٦م ايمتٛمؾ قمدد اخلٚمٗم٤مء سم٤مٕٟمدًمس إمم أرسمٕم٦م ظمٚمٗم٤مء هؿ    (3)

اٟمٔمر . اخلياء، وظمٚمػ احلٍمي سم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م، وحمٛمد سمـ إدريس سمامًم٘م٦م، وإدريس سمـ حيٞمك سمـ قمكم سمـ محقد سمٌِمؽم

رؾمـ٤مئؾ اسمـ طمزم، : اسمـ طمـزم. 244، ص3سمٞم٤من اعمٖمرب، جال: اسمــ قمذاري. 33ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي



إومم إمم اعمٕمتْمد اسمـ : ويم٤مٟم٧م ًمف وضمٝمت٤من. ومرض ؾمٞمٓمرشمف قمغم ُمـ طمقًمف ممـ مل ي٤ٌميٕمقه

ءت سم٤مًمٗمِمؾًمٙمـ حمـ٤موًم٦م إظمْم٤مع اسمـ قم٤ٌمد سم٤مــ  م1047/ هـ439ــ  قم٤ٌمد سم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م
(1

). 

ومل شمٙمـ هذه اًمقضمٝم٦م سم٠مومْمؾ ُمـ . ومٙم٤مٟم٧م اًمقضمٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إمم ُم٤مًم٘م٦م إلظمْم٤مع حمٛمد اعمٝمدي

ؾم٤مسم٘متٝم٤م، ومٜمتٞمج٦م حلّم٤مر ـمقيؾ عم٤مًم٘م٦م يم٤مٟم٧م سمقادره شمٜمٌئ سمٕمدم اؾمتٓم٤مقم٦م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

ومل يتقىمػ . ُمـ إظمْم٤مع ُم٤مًم٘م٦م، اٟمًح٥م أُمراء اًمؼمسمر قمٜمف، ومٕم٤مد إمم اجلزيرة اخلياء

راء اًمؼمسمر دم٤مهف قمٜمد هذا احلد سمؾ ىم٤مم سم٤مديس سم٢مقم٤مدة أواس إًمٗم٦م واعمح٦ٌم سمٞمٜمف ظمذٓن أم

.  وسملم حمٛمد اعمٝمدي ص٤مطم٥م ُم٤مًم٘م٦م، ُمٌدًي٤م ووم٤مءه ًمف

وىمد أدت هذه إطمداث إمم ووم٤مة حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمٕمد قمقدشمف إمم اجلزيرة اخلياء 

م إمم 1035/ هـ427م سم٠مي٤مم هماًم مم٤م طمدث ًمف، وهبذا اُمتد طمٙمٛمف اصمٜمك قمنم قم٤مًُم٤م ُمـ قم٤م

م1047/ هـ439قم٤مم 
(2

ؾم٤مد ظمالهل٤م اجلزيرة اخلياء وُم٤م طمقهل٤م ومتٙمـ هبذه اًمٗمؽمة ُمـ  ،(

إسم٘م٤مء ُمٜمٓم٘م٦م طمٙمٛمف
(3

.  سمٕمٞمدة قمـ اًمٍماع اًم٤ًمئد سم٤مٕٟمدًمس (

وىمد أيمٛمؾ اعمًػمة ُمـ سمٕمده اسمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ اعمٚم٘م٥م سم٤مًمقاصمؼ سم٤مهلل اًمذي ضمٜم٥م سمالده ويالت 

ُمٚمقك اًمٓمقائػ سم٤مٕٟمدًمس سم٢مشم٤ٌمقمف ًمًٞم٤مؾم٦م أسمٞمف إومم ُمـ احلرب واًمٍماع اًم٤ًمئد سملم 

قمدم اًمتدظمؾ ذم اًمٍماع اًمٙم٤مئـ سم٤مٕٟمدًمس، سمؾ وصؾ سمف إُمر إمم قمدم اًمتًٛمل سم٤مخلالوم٦م 

ًمٙمل خيرج ُمـ دائرة اًمٍماع اًمقاىمع قمغم اؾمٛمٝم٤م
(4

)  .
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. 142أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 230، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

اسمـ . 71ب، صاعمٕم٩م: اعمـرايمٌم. 36سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اسمـ اًمٗمـريض. 33ضمـذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي    (2)
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ومِمٝمد قمٝمده اؾمت٘مراًرا سم٤مجلزيرة اخلياء ـمقال ُمدة طمٙمٛمف، ومل ي٘مٓمع هذا آؾمت٘مرار 

رهم٦ٌم اعمٕمتْمدإٓ 
(1

سمـ قم٤ٌمد اًمتقؾمٕمٞم٦م، وم٘مد يم٤من ص٤مطم٥م ـمٛمقح شمقؾمٕمل يمٌػم طمٞم٨م أٟمف  (

ىمٌؾ أن يتقضمف إمم اجلزيرة اخلياء اؾمتقمم قمغم أرايض قمدد ًمٞمس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمـ أرايض أُمراء 

همرب إٟمدًمس
(2

)  .

وسمٕمدُم٤م أهنك اًمِمٞمخ اسمـ ضمٝمقر اًمٍماع اًمقاىمع سمٞمٜمف وسملم اعمٔمٗمر اسمـ إومٓمس ذم رسمٞمع 

م، وضمف اسمـ قم٤ٌمد وضمٝمتف اًمتقؾمٕمٞم٦م إمم اجلزيرة اخلياء، 1051/ هـ443ام إول ُمـ ع

وًم٘مقشمف  ،وضمٕمؾ ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف إُم٤مرة سمٜمل محقد اًمٙم٤مئٜم٦م هب٤م ًمّمٖمر طمجٛمٝم٤م وىمٚم٦م ضمٜمده٤م

اًمٌحري٦م اًمتل شمرضمح يمٗم٦م اًمٖمٚم٦ٌم ًمف قمٚمٞمٝم٤م 
(3

، سم٤مإلو٤موم٦م ًمتٗمرد طم٤ميمٛمٝم٤م سمٜمٗمًف ظم٤مص٦م سمٕمد (

وىمد أطمٙمؿ اعمٕمتْمد ظمٓمتف . سمـ طمٌقسؾم٘مقط طمٙمؿ سمٜمل محقد سمامًم٘م٦م قمغم يد سم٤مديس 

ومقضمف ىم٤مئد ضمٞمِمف ووزيره قمٌداهلل سمـ ؾمالم إمم شمِمديد . ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اجلزيرة اخلياء

. احلّم٤مر قمغم اجلزيرة اخلياء ُمـ ضمٝمتل اًمؼم واًمٌحر

ــ  ومل يٙمـ أُم٤مم اًمقاصمؼ سم٤مهلل ؾمقى اًمتحّمـ سمٛمديٜمتف، وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م رومض ؾمقضم٤مت

واـملاًمؼمغــ  يذيمر أيًْم٤م سم٤مؾمؿ ؾمٙمقت
(4

طم٤ميمؿ ؾمٌتف أن يٛمد ًمف يد اًمٕمقن سمٕمد أن ـمٚمٌٝم٤م  (

همػم أن هذا اًمتحّمـ مل يدم . ُمٜمف ويمذًمؽ احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم حلٚمٗم٤مء اًمقاصمؼ سم٤مهلل إٟمدًمًٞملم

ـمقياًل ًمٜم٘مص اعم١من، ومٙم٤من اًمّمٚمح سملم اًمقاصمؼ سم٤مهلل وقمٌداهلل سمـ ؾمالم قمغم أن خيرج اًمقاصمؼ 
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ــ  م1054/ هـ446ؿم٤مء ويم٤من ذًمؽ ذم قم٤مم سم٤مهلل ُمـ اجلزيرة اخلياء سمًالم إمم أي ضمٝم٦م 

م وسمٕمْمٝم٤م يقرده٤م 1059/ هـ451شمقرد رواي٤مت شم٤مرخيٞم٦م سم٠من هذه إطمداث مت٧م ذم قم٤مم 

م همػم أن اًمت٤مريخ إول هق إيمثر إيراًدا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرواي٤مت 1068/ هـ461ذم قم٤مم 

اًمت٤مرخيٞم٦م
(1

ذم ىمّمد  وهبذا اٟمتٝمك طمٙمؿ آظمر طم٤ميمؿ محقدي ًمٚمجزيرة اخلياء، اًمذي رهم٥م .(

ُمديٜم٦م ؾمٌتف صمؿ قمدل قمٜمٝم٤م ًمتقضمًف ؾمقًءا ُمـ طم٤ميمٛمٝم٤م، وًمذًمؽ شمقضمف اًمقاصمؼ سم٤مهلل اًم٘م٤مؾمؿ 

سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إمم اعمري٦م ًمـدى ص٤مطمٌٝم٤م اعمٕمتّمؿ سمـ صامدح
(2

وسم٘مل هب٤م إمم أن شمقذم  ،(

م1058/ هـ450ذم قم٤مم 
(3

)   .

ة إٟمدًمًٞم٦م، وسمحٙمؿ اعمٕمتْمد سمـ قم٤ٌمد ًمٚمجزيرة اخلياء وؾمٞمٓمرشمف قمغم أرايض اًمٕمدو

اقمتغم ؿم٠من اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م، طمٞم٨م حتقًم٧م إمم صمٖمر ضمٜمقيب عمٛمٚمٙم٦م ُمـ أيمؼم مم٤مًمؽ 

.  اًمٓمقائػ ممٚمٙم٦م سمٜمل قم٤ٌمد

وهلذه اًمّمٗم٦م اهتؿ هب٤م اعمٕمتْمد وظمٚمٗم٤مؤه ُمـ سمٕمده سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ، وُمـ ذًمؽ شمقضمٞمف 

سمـ اعمِم٤مط يم٤من هٜم٤مك إؿم٤مرة ُمٜمٗمردة شمذيمر سم٠من أسمق احلًـ ــ  واًمٞمف قمغم اجلزيرة اخلياء

حيٙمؿ اجلزيرة اخلياء ذم هذه اًمٗمؽمة
(4

ــ  (
إمم حتّملم ضمٌؾ ـمـ٤مرق وإىم٤مُم٦م اًمٕمٞمقن سمف 
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طمٗم٤مفًم٤م قمٚمٞمف
(1

وئمٝمر هذا اًمتقضمٞمف . ظم٤مص٦م ُمع شمٜم٤مُمل ىمـقة اعمراسمٓملم سم٤معمٖمرب اإلؾمالُمل ،(

: قمدة أُمقر

  اؾمتٛمراري٦م يمقن اجلزيرة اخلياء ذم فمؾ طمٙمؿ سمٜمل قم٤ٌمد ىم٤مقمدة ًمٚمٕمدوة

 . ُم٤م طمقهل٤مإٟمدًمًٞم٦م و

 فمٝمقر ضمٌؾ ـم٤مرق قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٕمد ومؽمة همٛمقض ـمقيٚم٦م. 

  يتْمح أن ضمٌؾ ـم٤مرق مل يٙمـ حمّمٜم٤ًم ُمـ ىمٌؾ مم٤م يٜمٗمل يمقٟمف ُمديٜم٦م ىمٌؾ هذا

 . احلدث

  سمداي٦م دور ضمٌؾ ـم٤مرق يم٘م٤مقمدة قمًٙمري٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمجقار

 . اجلزيرة اخلياء

دًمًٞم٦م وُمت٤مسمٕم٦م أُمقره٤م وطمرصف قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م وئمٝمر اهتامم اعمٕمتْمد سم٤مًمٕمدوة إن

متٙمـ ُمـ شم٠ميمٞمد ؾمٞمٓمرشمف قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ أن يّمؾ إًمٞمٝم٤م اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ اًمذي ظمرج قمـ ـم٤مقمتف ذم 

إطمدى اًمٚمٞم٤مزم، وشمقضمف ُمـ ًمٞمٚمتف إًمٞمٝم٤م ًمقوع يده قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٚمٜم٤ًم ظمروضمف قمـ طمٙمؿ واًمده 

م1057/ هـ449وذًمؽ ذم قم٤مم 
(2)

ئمٝمر أٟمف  ، وىمد يم٤من متٙمـ اعمٕمتْمد قمـ ـمريؼ أقمقان

.  أىم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم هٞمئ٦م طم٤مُمٞم٦م قمًٙمري٦م

ويمام اهتؿ اعمٕمتْمد سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظمٚمٗمُف اسمٜمف حمٛمد اعمٕمتٛمد قمغم اهلل ذم هذا 

آهتامم، ومام أن ىم٤مم قمغم احلٙمؿ طمتك قملم اسمٜمف يزيد اًمرايض سم٤مهلل واًمًٞم٤م قمغم يمقرة اجلزيرة 

.  قمدوة إٟمدًمًٞم٦م وظم٤مص٦م اجلزيرة اخلياء ُمٜمٝم٤ماخلياء، مم٤م ي١ميمد طمرصف قمغم أرايض ال

وًمت٘مقي٦م هذه اًمٙمقرة وهذا اًمثٖمر قمغم طمد ؾمقاء ىم٤مم اعمٕمتٛمد قمغم اهلل سمزي٤مدة ُم٤ًمطمتٝم٤م 
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سم٢مو٤موم٦م قمدد ُمـ اعمدن هل٤م وُمٜمٝم٤م ُمديٜم٦م رٟمدة
(1)

، يمل شمٙمت٥ًم ىمقة إو٤مومٞم٦م سمزي٤مدة قمدد ضمٜمده٤م 

 ةري٦م ُمـ حتّمٞمٜم٤مت سمرية ىمقهت٤م اًمٕمًؽوُمّم٤مدره٤م آىمتّم٤مدي٦م اًمتل ؾمتحت٤مضمٝم٤م ًمزي٤مد

.  ةاـمٞمؾ سمحريوأس

وهبذا ايمت٧ًٌم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م صٗم٦م آؾمت٘مرار رهمؿ صداُم٤مت سمٜمل قم٤ٌمد اعمًتٛمرة 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أٟمف مم٤م زاد ُمـ اؾمت٘مرار اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . ُمع ضمػماهنؿ اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى

قمـ وؾمط  ىمقة سمٜمل قم٤ٌمد سم٤مًمٜمٔمر إمم اًم٘مقى اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس، سم٤مإلو٤موم٦م ًمٌٕمده٤م

إٟمدًمس حمقر اًمٜمزاع سملم ُمٚمقك اًمٓمقائػ، يمام يم٤من ًمٌٕمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمـ ؿمامل 

.  إٟمدًمس ُم٘مر طمٙم٤مم ىمِمت٤مًم٦م وًمٞمقن وهمػممه٤م ُمـ طمٙم٤مم اًمٜمّم٤مرى دور ذم هذا آؾمت٘مرار

ويم٤من ُمٚمقك اًمٜمّم٤مرى ذم هذه اًمٗمؽمة ىمد سمدؤوا طمريم٦م اؾمتٞمالء قمغم أرايض إٟمدًمس 

ائػ سم٤مٟمِمٖم٤مهلؿ سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم أرايض سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض سمّمقرة اًمتل قمٛمل قمٜمٝم٤م ُمٚمقك اًمٓمق

سمؾ يم٤مٟمقا يًتٕمٞمٜمقن سم٠مقمدائٝمؿ قمغم إظمقاهنؿ، وُمـ . أوم٘مدهتؿ اًمتٛمٞمٞمز سملم إظمقاهنؿ وأقمدائٝمؿ

ذًمؽ اؾمتٕم٤مٟم٦م اعم٠مُمقن سمـ ذي اًمٜمقن
(2)

طم٤ميمؿ ـمٚمٞمٓمٚم٦م سمٗمرٟم٤مٟمدو إول ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م ود اسمـ  

م، 1054/ هـ446يٚمٞم٦م ذم قم٤مم هقد، وحت٤مًمػ همرٟم٤مـم٦م ُمع أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ود إؿم٥م

وإؾمقأ ُمـ ذًمؽ جلقء ُمٚمقك اًمٓمقائػ ًمدومع اإلشم٤موة حلٙم٤مم اًمٜمّم٤مرى يمل ي٠مُمٜمقا ذم 

دي٤مرهؿ، وُمـ ذًمؽ دومع اعمٕمتْمد سم٤مهلل اإلشم٤موة ًمٗمرٟم٤مٟمدو إول سمِمٙمؾ دوري يمؾ قم٤مم
(3)

  .
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ومل يزل هذا اًمٕمِمك قمـ أقملم ُمٚمقك اًمٓمقائػ إٓ سمٕمدُم٤م همرىمقا ذم دُم٤مئٝمؿ اًمتل 

أيدهيؿ وأيدي اًمٜمّم٤مرى، طمٞم٨م وضمدوا أهنؿ ىمد أهنٙمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم ىمت٤مل ُمًتديؿ ؾمٙمٌقه٤م ب

يم٤من يّم٥م ذم ص٤مًمح ُمٚمقك اًمٜمّم٤مرى، وظم٤مص٦م سمٕمدُم٤م ىم٤مم أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس سمحٛمٚمتف 

اًمِمٝمػمة اًمتل اظمؽمق هب٤م سمالد إٟمدًمس ُمـ أىمَم صمٖمقره٤م اًمِمامًمٞم٦م إمم قمدوهت٤م قمٜمد ُمديٜم٦م 

إؿمٌٞمٚمٞم٦م ـمريػ، وىمد ظمرب هب٤م قمدة ٟمقاطمل ُمٜمٝم٤م ٟمقاطمل
(1).

  

وىمد يم٤مٟم٧م هذه احلٛمٚم٦م ٟمتٞمج٦م شمِمدد أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع ُمٚمقك اًمٓمقائػ 

وُمـ صقر هذا اًمتِمدد رومض اسمـ ؿم٤مًمٞم٥م اًمٞمٝمقدي ؾمٗمػم أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس . سم٤مٕٟمدًمس

إمم اعمٕمتٛمد اعم٤ٌمًمغ اعم٤مًمٞم٦م اًمتل ؾمٚمٛمٝم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيدون وزير اعمٕمتٛمد يم٢مشم٤موة 

ة سمداقمل أهن٤م أُمقال ُمـ قمٞم٤مر زائػعمٚمؽ ىمِمت٤مل
(2

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ىمٞم٤مم اسمـ ؿم٤مًمٞم٥م هبذا  .(

اًمتٍمف يم٤من سمتقضمٞمف ُمـ أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس اًمذي يم٤من يٌح٨م قمـ أي ُم٠مظمذ قمغم اعمٕمتٛمد 

. طمٚمٞمػ واًمده ومرٟم٤مٟمدو إول ًمٙمل هي٤مضمؿ سمالده

ىم٦م اًمتل وهٜم٤م يم٤مٟم٧م إوم٤مىم٦م اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد وشمٌٍمه ًمٜمقاي٤م أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس وهل اإلوم٤م

وٟمت٩م قمـ ذًمؽ اضمتامع ًمٌح٨م احل٤مل اًمذي وصٚم٧م . ؿم٤مريمف هب٤م طمٙم٤مم إٟمدًمس وقم٤مُمتف

وىمد أىمٞمؿ هذا آضمتامع سمٓمٚم٥م ُمـ اعمٕمتٛمد اًمذي وضمف إمم ضم٤مريف طم٤ميمؿ . إًمٞمف إٟمدًمس

سمٓمٚمٞمقس قمٛمر اعمتقيمؾ اسمـ إومٓمس
(3

وطمـ٤ميمؿ همرٟم٤مـم٦م قمٌداهلل سمـ طمٌقس (
(1

ٟمداًء سمذًمؽ،  (

                                                                                                                                               

دوًم٦م : حمٛمد قمٜم٤من. 352، ص1ُمآصمر إٟم٤موم٦م، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 75 – 73 – 71م، ص1955اعمٕم٤مرف، ُمٍم، 

اًمٕمالىم٤مت سملم إٟمدًمس اإلؾمالُمٞم٦م وأؾم٤ٌمٟمٞم٤م اًمٜمٍماٟمٞم٦م، : رضم٥م حمٛمد قمٌد احلٚمٞمؿ. 73  -72،  ص2اإلؾمالم، ج

.  385 – 384دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي، اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموت، ص

شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، : اسمـ ظمٚمدون. 358، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 85اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

قمالىم٤مت اعمراسمٓملم سم٤معمامًمؽ إؾم٤ٌمٟمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس وسم٤مًمـدول : ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل .248، ص6ج

اًمت٤مريخ : احلجل. 77 – 76م، ص1985اًمٕمـراىمٞم٦م،  ةزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلقمالم، اجلٛمٝمقرياإلؾمالُمٞم٦م، ُمٜمِمقرات و

.   251قمٍم آشم٤ًمق، ص: حمٛمد أؾمٕمد. 394 – 393إٟمدًمز، ص

 389اًمٕمالىم٤مت سملم إٟمدًمـس، ص: رضم٥م حمٛمد. 77 – 76 – 75، صىم٤مت اعمراسمٓملمقمال: ظمٚمٞمؾ اًم٤ًمُمـرائل    (2)

– 390  .

م اٟمٔمر 1095/ هـ488قمٛمر سمـ حمٛمد اعمٔمٗمر اسمـ إومٓمس، شمٚم٘م٥م سم٤معمتقيمؾ قمغم اهلل، وشمقذم ؾمٜم٦م : قمٛمر اعمتقيمؾ    (3)



ُمثٚمف ىمْم٤مة اًمٌٚمدان اًمثالث، ومقصؾ ُمـ سمٓمٚمٞمقس اًم٘م٤ميض أيب وشمؿ آضمتامع سم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م ي

إؾمح٤مق سمـ ُم٘م٤مٟم٤م، وُمـ همرٟم٤مـم٦م اًم٘م٤ميض اًم٘مٚمٞمٕمل، وُمـ إؿمٌٞمٚمٞم٦م اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ أدهؿ 

وظمٚمص هذا آضمتامع ذم أن احلؾ هق آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٢مظمقاهنؿ اعمراسمٓملم، . واًمقزير اسمـ زيدون

وملم أُمػم اعمراسمٓملم سم٤معمٖمرب ـم٤مًمٌلم ُمٜمف ومتقضمف ممثٚمق هذا آضمتامع يمقومد إمم يقؾمػ سمـ شم٤مش

اًمٕمقن، وىمد يم٤من هذا اًمقومد حيٛمؾ ُمٕمف ظمٓم٤مسًم٤م ُمـ اسمـ قم٤ٌمد إمم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم
(2

)  .

ويم٤من قمٌقر هذا اًمقومد قمـ ـمريؼ اجلزيرة اخلياء اًمتل يم٤مٟم٧م أيًْم٤م ُمٜمٓم٘م٦م قمٌقر 

ات ُمع وىمد يم٤مٟم٧م هذه اعمٗم٤موض. اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد ًمٓمٚم٥م قمقن يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ومٞمام سمٕمد

يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ًمٞمس قمغم أُمر اجلٝم٤مد اعمِمؽمك ود اًمٜمّم٤مرى وإٟمام يم٤من حمقر اعمٗم٤موو٤مت 

وم٤معمراسمٓمقن يم٤مٟمقا يرون أن شمٙمقن ىم٤مقمدة اٟمٓمالىمٝمؿ سم٤مٕٟمدًمس ُمديٜمـ٦م . اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

ًٓ قمٜمد ٟمّمٞمح٦م وزير اسمـ شمـ٤مؿمٗملم قمٌداًمرمحـ سمـ أؾمٌطــ  اجلزيرة اخلياء ذم ــ  وذًمؽ ٟمزو

وىمد اٟمتٝم٧م هذه اعمٗم٤موو٤مت . قم٤ٌمد يٓمٚم٥م أن يٙمقن هذا اًمدور جلٌؾ ـمـ٤مرق وىم٧م يم٤من اسمـ

إمم اظمتٞم٤مر اجلزيرة اخلياء يم٘م٤مقمدة ًمٜمزول ىمقات اعمراسمٓملم هب٤م
(3

ويم٤من أول اًمٕم٤مسمريـ إًمٞمٝم٤م  .(

                                                                                                                                               

. 186 – 185أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م

شمٜم٤مزل قمـ . ىملم سمـ سم٤مديس سمـ طمٌقس، ًم٘م٥م سم٤معمٔمٗمر سم٤مهلل واًمٜم٤مس ًمديـ اهللقمٌداهلل سمـ سمؾ: قمٌداهلل سمـ سمٚم٘ملم    (1)

: اٟمٔمر اسمـ اخلٓمٞم٥م. م1090/ هـ483احلٙمؿ ًمٞمقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم يقم إطمد اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م 

.    236 – 235 – 233، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ

ـُمٚم٥م ُمـ قمٚمامء إٟمدًمس وقم٤مُمتف، وإٟمام مل ي٘متٍم ـمٚم٥م اًمٕمقن ُمـ يقؾمػ اسمـ شم٤مؿمٗملم ُمـ ه١مٓء اعمجتٛمٕملم سمؾ     (2)

. 360، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. يم٤من هذا اًمقومد هق اًمقومد صـ٤مطم٥م اًمّمٗم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م سملم ـمٚم٤ٌمت اعمٕمقٟم٦م

.  248، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون

: اًمٙمردسمقس اسمـ. 86 – 85اًمـروض اعمٕمٓمـ٤مر، ص: احلٛمػمي. 100 – 99، ص2احلـٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (3)

أقمامل إقمالم، : اسمــ اخلٓمٞم٥م. 239، ص3اًمٌٞمـ٤من اعمٖمرب، ج: اسمــ قمذاري. 84 – 83شمـ٤مريخ إٟمدًمـس، ص

احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م ذم ذيمر إظم٤ٌمر اعمرايمِمٞم٦م، حت٘مٞمؼ : جمٝمقل. 103 – 102اًمتٌٞم٤من، ص: إُمػم قمٌداهلل. 159ص

. 50ــ 44م، ص1979 /هـ 1399ار اًمٌٞمْمـ٤مء، ، دار اًمرؿم٤مد احلديث٦م، اًمد1ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر وقمٌد اًم٘م٤مدر زُم٤مُم٦م، ط

: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 102 – 101اًمتٌٞم٤من، ص: إُمػم قمٌداهلل. 609 – 608، ص10شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل

قمٍم : حمٛمد أؾمٕمد. 439 – 248، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 249، ص5صٌـح إقمِمك، ج

.  251آشم٤ًمق، ص



اًم٘م٤مئد داود سمـ قم٤مئِم٦م سمٗمرىم٦م ُمـ اًمٗمرؾم٤من
(1

)    .

ذا إُمر مل وقمـ دظمقل يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ًمٚمجزيرة اخلياء شمقرد اًمرواي٤مت سم٠من ه

ًمٙمـ هذه اًمّمقرة ىمد هقًم٧م . يتؿ سمٛمقاوم٘م٦م اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد، وأن اسمـ شم٤مؿمٗملم دظمٚمٝم٤م قمٜمقة

ُمـ ىمٌؾ رواهت٤م ظم٤مص٦م وأٟمف ُمـ اعمٕمروف أن اعمٕمتٛمد ىمد أقم٤من سم٠مؾم٤مـمٞمٚمف اسمـ شم٤مؿمٗملم قمٜمدُم٤م 

أراد آؾمتٞمالء قمغم ؾمٌتف ُمـ يد ؾمقاضم٤مت اًمؼمهمقاـمل قمٜمد إقمداد أُمره ًمدظمقل إٟمدًمس 

م، سم٤مإلو٤موم٦م عم٤ًممه٦م شمٚمؽ إؾم٤مـمٞمؾ ذم ٟم٘مؾ ضمٜمد 1086/ هـ479ٔظمر ُمـ قم٤مم ذم رسمٞمع ا

اعمراسمٓملم إمم اجلزيرة اخلياء قمٜمدُم٤م سمدأت ذم قمٌقره٤م إمم إٟمدًمس
(2

)  .

ٕسمٞمف سمرؾم٤مًم٦م ــ  طم٤ميمؿ اجلزيرة اخلياءــ  أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إلرؾم٤مل اًمرايض سم٤مهلل اسمـ اعمٕمتٛمد

اء، ومذاك ئمٝمر سم٠مٟمف قم٤مئد ًمٚمرايض سم٤مهلل ٟمٗمًف خيؼمه سمٛمح٤مسة اسمـ شم٤مؿمٗملم ًمٚمجزيرة اخلي

يمام أن ُمقىمػ اعمٕمتٛمد دم٤مه هذه . طمٞم٨م أٟمف مل يٙمـ يٕمٚمؿ سم٠من قمٚمٞمف شمًٚمٞمؿ اعمديٜم٦م ًمٚمٛمراسمٓملم

اًمرؾم٤مًم٦م ي١ميمد قمدم ُمٕم٤مروتف ًمٜمزول اعمراسمٓملم سم٤مجلزيرة اخلياء طمٞم٨م وضمف اسمٜمف سمتًٚمٞمؿ 

اعمديٜم٦م ٓسمـ شم٤مؿمٗملم واخلروج ُمٜمٝم٤م إمم ُمديٜم٦م رٟمدة
(3

وهذا ٓ يٕمٜمل أيًْم٤م أن اعمٕمتٛمد قمٜمدُم٤م  .(

ؾمٚمؿ اجلزيرة اخلياء ًمٚمٛمراسمٓملم يم٤من راوًٞم٤م يمؾ اًمرو٤م، ومٝمل ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمده اًمتل مل 

يٜمَس أُمره٤م وـمٚم٥م ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م همرٟم٤مـم٦م ُمـ اسمـ شم٤مؿمٗملم قمٜمدُم٤م اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م يمٌديؾ هل٤م 

م1090/ هـ483وذًمؽ ذم قم٤مم 
(4

).  

                                                 

: هم٤مزي ؾمٕمٞمد ضمرادة. 319، ص2دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 184ـمرب، صإٟمٞمس امل: اسمـ أيب زرع    (1)

احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم اًمٕمٍم اعمراسمٓمل سم٤معمٖمرب، رؾم٤مًم٦م ديمتقراء، إذاف حمٛمد طمجل، ىمًؿ 

.  71م، ص1992 -م 1991اًمت٤مريخ، يمٚمٞم٦م أداب واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس، اًمرسم٤مط، 

. رواي٦م ُمٜمٗمردة شمذيمر أن اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد ىمد يمت٥م قم٘مًدا سم٤مجلزيرة اخلياء إمم اسمـ شم٤مؿمٗملم سمٜم٤مًء قمغم ـمٚمٌفهٜم٤مًمؽ     (2)

 .  50احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م، ص: جمٝمقل

: اسمــ اخلٓمٞم٥م. 87اًمروض اعمٕمٓمـ٤مر، ص: احلٛمػمي. 100 – 99  -70، ص2احلـٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (3)

شمـ٤مريخ اسمـ : اسمــ ظمٚمدون. 247 – 246، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: ىمريامل. 246 – 245أقمامل إقمـالم، ص

شم٤مريخ : سمرويمٚمامن. 202 – 201، ص2شمـ٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 248، ص6ظمٚمدون، ج

.   320اًمِمٕمقب، ص

.  118، ص2اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (4)



سمـ شم٤مؿمٗملم يٙمقن أول طمٙمؿ ًم٘مقى إؾمالُمٞم٦م وسم٤مٟمْمقاء اجلزيرة اخلياء حت٧م أُمر ا

٤م ًمذًمؽ ُمـ ىمٌؾ، طمٞم٨م وىمٕم٧م أرايض  ًً ُمٖمرسمٞم٦م ٕرايض أٟمدًمًٞم٦م سمٕمدُم٤م يم٤من إُمر ُمٕم٤ميم

ُمٖمرسمٞم٦م حت٧م طمٙمؿ ىمقى إؾمالُمٞم٦م أٟمدًمًٞم٦م يمام طمدث ذم قمٝمد قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس وسمٜمل 

.  محقد وهذا ُمـ سم٤مب ضب اعمثؾ ٓ احلٍم

وُمـ اجلزيرة اخلياء
(1

وملم سمجٞمش ُمٙمقن ُمـ ؾمٌٕم٦م آٓف وم٤مرس اٟمت٘مؾ اسمـ شم٤مش (

ويم٤من . وقمدد همػم حمدد ُمـ اًمراضمٚم٦م، وُمـ اٟمْمقى حت٧م رايتف ُمتقضمًٝم٤م ًم٘مت٤مل أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس

صمؿ يم٤من اًمٚم٘م٤مء . ظمروج اجلٞمقش ُمـ اجلزيرة اخلياء قمغم صقرة أومقاج ُمتت٤مسمٕم٦م ومقج شمٚمق ومقج

رى ذم ُمقوع سملم اسمـ شم٤مؿمٗملم وُمٚمقك اًمٓمقائػ ُمـ ضمٝم٦م، وأًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ُمـ ضمٝم٦م أخ

يٕمرف سم٤مًمزٓىم٦م
(2

م1086/ هـ479، يقم اجلٛمٕم٦م اًمث٤مين قمنم ُمـ رضم٥م ُمـ قم٤مم (
(3

).  

وقمٜمدُم٤م يم٤من اضمتامع اعمًٚمٛملم إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل يم٤من اًمٜمٍم هلؿ رهمؿ أن قمددهؿ أىمؾ 

ُمـ قمدد ضمٞمش أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس اعم٘مدر سم٠مرسمٕملم أًمػ ُم٘م٤مشمؾ واعمٙمقن ُمـ ضمٜمد ىمِمت٤مًم٦م، 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤مممـ ـ وٟمؼمة، وًمٞمقن، وسمرؿمٚمقٟم٦م

﴾ ژ  ڑڑ  ک  ک  ک
(4

) . 

وسمٜمٝم٤مي٦م اعمٕمريم٦م قم٤مد يمؾ ىم٤مئد إمم دي٤مره، ومٕم٤مد أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ُمث٘ماًل هبزيٛمتف 

وضمراطمف إمم ـمٚمٞمٓمٚم٦م، وقم٤مد اسمـ قم٤ٌمد إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م، يمام قم٤مد اسمـ شم٤مؿمٗملم فم٤مومًرا إمم اعمٖمرب 

                                                 

وملم ُمـ ومتح اًمٌٚمد هلؿ وإقمداد ؾمقق سمف يم٤موم٦م إىمقات ىم٤مم أهؾ اجلزيرة اخلياء سمدور يمٌػم دم٤مه ضمٞمش اسمـ شم٤مش    (1)

ٟمٗمح : اعم٘مري. 87اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي. 100 – 99، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر. واحل٤مضم٤مت

.   360، ص4اًمٓمٞم٥م، ج

. 83، صاًمروض اعمٕمٓم٤مر: اٟمٔمر احلٛمػمي. سمٓمح٤مء اًمزٓىم٦م ُمـ إىمٚمٞمؿ سمٓمٚمٞمقس ُمـ همرب إٟمدًمس: اًمزٓىم٦م    (2)

: اسمـ اًمٙمردسمقس. 101 – 100، ص2احلٚمـ٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 84اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: احلٛمػمي    (3)

ــ  608، ص10شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 246أقمامل إقمـالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 87شم٤مريخ إٟمدًمس، ص

: سمرويمٚمامن. 29 – 28، ص5ي٤من، جوومٞم٤مت إع: اسمـ ظمٚمٙم٤من. 362 – 246، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 609

.  320شم٤مريخ اًمِمٕمقب، ص

.  249: ؾمقرة اًمٌ٘مرة، آي٦م    (4)



قمـ ـمريؼ اجلزيرة اخلياء
(1

حلٙمؿ سمٜمل قم٤ٌمد، وإن يم٤من سم٘م٤مئٝم٤م ٓ يٕمٜمل  اًمتل مل يٕمده٤م (

.  اٟمْمقاءه٤م حلٙمٛمف سم٤مًمّمٗم٦م اعمٕمٝمقدة، طمٞم٨م أسم٘مك هب٤م طم٤مُمٞم٦م قمًٙمري٦م ٓ همػم

وىمد يم٤من اسمـ شم٤مؿمٗملم هيدف ُمـ إسم٘م٤مئٝم٤م حت٧م يده أن شمٙمقن ىم٤مقمدة صم٤مسمت٦م ًمف سم٤مٕٟمدًمس 

يًٝمؾ اًمٕمٌقر إًمٞمٝم٤م ُمتك ؿم٤مء ذًمؽ، ظم٤مص٦م وهق يٕمٚمؿ أن طم٤مل ُمٚمقك اًمٓمقائػ مل يّمٚمح 

. د، وقمدوهؿ ُمؽمصد هبؿ إلؾم٘م٤مـمٝمؿ ُمتك ُم٤م ٓطم٧م ًمف اًمٗمرص٦مسمع

وسم٤مًمٗمٕمؾ ؾمٝمٚم٧م اجلزيرة اخلياء ٓسمـ شم٤مؿمٗملم قمٌقره اًمث٤مين ًمألٟمدًمس ذم قم٤مم 

م وذًمؽ ًمرهمٌتف ذم ُمٝم٤ممج٦م أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس اًمذي ىم٤مم سمٌٜم٤مء طمّمـ ًمٞمٞمط 1088/ هـ481

.  يم٘م٤مقمدة ًمف يمل هي٤مضمؿ ُمٜمٝم٤م أرايض اعمًٚمٛملم

ن يم٤ًمسم٘مف طمٞم٨م قم٤مد اسمـ شم٤مؿمٗملم ًمٚمٛمٖمرب دون أن حي٘مؼ ؿمٞمًئ٤م ًمٙمـ هذا اًمٕمٌقر مل يؽ

ويم٤من هذا احل٤مل داومًٕم٤م ًمف ًمٚمتٗمٙمػم ذم . يذيمر سم٥ًٌم شمٗمرق ُمٚمقك اًمٓمقائػ وشمٜم٤مومًٝمؿ

ومٙم٤من قمٌقره اًمث٤مًم٨م ذم . اًم٘مْم٤مء قمغم ُمٚمقك اًمٓمقائػ وشمقطمٞمد يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم حت٧م رايتف

م ُمـ اجلزيرة اخلياء هلدومف اًمذي يٜمِمده1090/ هـ483قم٤مم 
(2

ويم٤من ُمـ أُمر اعمراسمٓملم  ،(

سم٤مٕٟمدًمس ُم٤م ؾمٜمذيمره ذم ُمقوٕمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
(3

).   

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن شمرك يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ًمٚمجزيرة اخلياء دون أن حيدث هب٤م ؿمٞمًئ٤م 

قم٤مئًدا حلًـ شمٍمومف، ومٝمق أطمرص سم٠مٓ يٙمقن وٛمـ إـم٤مر صقرة احلٙم٤مم اعمتٜم٤مومًلم 

ًمراؾمخ٦م ذم أذه٤من إٟمدًمًٞملم وُمٜمٝمؿ أهؾ أصح٤مب إـمامع اًمِمخّمٞم٦م، شمٚمؽ اًمّمقرة ا

وذًمؽ يمٚمف حلرصف قمغم شم٠ميٞمدهؿ ًمف ذم ومؽمة يم٤من ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس دور سم٤مرز . اجلزيرة اخلياء

                                                 

 . 1501اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم. 101 – 100  -86 – 85، ص2احلٚمـ٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (1)

، 1ظمػمة، جاًمذ: اسمـ سم٤ًمم. 175، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر. 94اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (2)

أقمامل إقمالم، : اسمـ اخلٓمٞم٥م. 118، ص2اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 189، ص2، ج716ص

 ــ 192إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 439، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 247 – 246ص

اًمٌحري٦م ذم : قمٞم٤مد اعمؼموك. 404 – 403 – 396 – 395اًمٕمالىمـ٤مت سملم إٟمدًمس، ص: رضم٥م حمٛمد. 193

 . 15قمٝمد اعمقطمديـ، ص

.  اٟمٔمر اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمٗمّمؾ    (3)



ذم إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٌٚمداهنؿ يمدور أهؾ اجلزيرة اخلياء قمٜمد وصقل يقؾمػ سمـ 

.   شم٤مؿمٗملم سمجٞمِمف إمم ُمديٜمتٝمؿ

دوة إٟمدًمًٞم٦م اؾمتٛمراري٦م شمزقمؿ وُمـ ظمالل هذه احل٘م٦ٌم اًم٤ًمسم٘م٦م يٚمحظ قمغم اًمع

اجلزيرة اخلياء عمدهن٤م اًمثالث، ذم وىم٧م مل يؼمز سمف ضمٌؾ ـم٤مرق إٓ ذم أواظمر هذه احل٘م٦ٌم 

قمٜمدُم٤م ظُمػّم سمٞمٜمف وسملم اجلزيرة اخلياء يمٛمٕمؼم ًمٚمٛمراسمٓملم، ويمذًمؽ احل٤مل ًمٓمريػ اًمتل ورد 

ه إٟمدًمس ُمـ اؾمٛمٝم٤م يمٛمقوع جم٤مور ٕىمَم ُم٤م سمٚمٖمتف محٚم٦م ًمٚمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس قمٜمد اظمؽماق

.  أىمَم ؿمامًمف إمم أىمَم ضمٜمقسمف

ويٕمقد قمدم ورود اؾمؿ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وٛمـ اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م سمِمٙمؾ ُم٘م٤مرب 

ًم٘مريٜم٤مهت٤م ُمدن إٟمدًمس إظمرى ٓؾمت٘مراره٤م ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م، ومٞمام يم٤مٟم٧م ُمدن إٟمدًمس شمت٠مرضمح سملم 

د سم٘مدر ُمـ اإلضمالل وهذا يٕمقد ًمتٛمٞمز طمٙم٤مُمٝم٤م ُمـ سمٜمل محق. طم٤ميمؿ وآظمر، وُمٝم٤مضمؿ وُمداومع

ُمـ ىمٌؾ طمٙم٤مم إٟمدًمس إظمريلم اًمذيـ يم٤مٟمقا يتحرضمقن ُمـ ُمٝم٤ممج٦م أراوٞمٝمؿ ًمٕمقدة 

وىمد اؾمتٛمر هذا آؾمت٘مرار سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م طمتك . أصٚمٝمؿ إمم اًمٜم٥ًم اًمٕمٚمقي اًمنميػ

قمٜمدُم٤م دب اًمٜمزاع سملم سمٜمل محقد أٟمٗمًٝمؿ، طمٞم٨م مل شمتٕمرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمّمدام 

ظمؾ حيٞمك سمـ قمكم سمـ محقد اجلزيرة اخلياء مل يٙمـ هب٤م طم٤ميمٛمٝم٤م حمٛمد سمـ قمًٙمري، ومٕمٜمدُم٤م د

وقمٜمدُم٤م ظمرج هب٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ذم حم٤موًمتف اًمث٤مًمث٦م يم٤من ذًمؽ . اًم٘م٤مؾمؿ ومٙم٤من دظمقًمف ُمٞمًنا هل٤م

.  سمدقمؿ ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء ودون ُمقاضمٝم٦م ُمع أطمد ُمـ سمٜمل محقد

قمـ رطمك اًمٍماع اًمدائر ُمع ُمٚمقك  يمام يٕمقد اؾمت٘مرار اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم سمٕمده٤م

وهٜم٤م يت٠ميمد أن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٘مٞم٧م ُمـ قم٤مم . اًمٜمّم٤مرى وُمٚمقك اًمٓمقائػ أٟمٗمًٝمؿ

م إمم ؾم٘مقـمٝم٤م سمٞمد سمٜمل قم٤ٌمد قمغم طم٤مل آؾمت٘مرار اًمذي اؾمتٛمر حت٧م فمؾ 1015/ هـ406

.  طمٙمؿ سمٜمل قم٤ٌمد وُمـ سمٕمده حت٧م ٟمٔمر يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم

ي٦م ذم هذه احل٘م٦ٌم ومٖمدت ىم٤مقمدة يمقرة شمِمتٛمؾ وًم٘مد زاد ؿم٠من ىم٤مقمدة اًمٕمدوة إٟمدًمس

قمغم ُمدن ٓ شم٘مؾ قمٜمٝم٤م سم٤مقًم٤م شم٤مرخيًٞم٤م يمٛمديٜم٦م رٟمدة، وسمجقار هذا يم٤مٟم٧م شمنمف سمّمٗم٦م ُم٤م قمغم 

ُمدن اًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م قمٜمدُم٤م اضمتٛمٕم٧م اًمٕمدوشم٤من حت٧م طمٙمؿ سمٜمل محقد، ذًمؽ آضمتامع 



اعمتالزم، واًمذي ؾمٞمٔمٝمـر واوًح٤م ُمـ ظمـالل ومّمـقل اًمٌح٨م اًمت٤مًمٞم٦م
(1

). 

 ٱٱٱ

                                                 

قمٜمد اًمٕمقدة إمم ومّمقل هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م يؼمز ُمٌح٨م سم٤مًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٤ٌمب إول ضمٕمؾ ُمـ اًمٕمالىم٦م سملم     (1)

.   شك سملم اًمٓمروملمدور ُمدن اًمٕمدوة ذم اًمتٕم٤مون اعمِمؽم»اًمٕمدوشملم حمقًرا أؾم٤مس ًمف، وهق اعمٌح٨م اعمٕمٜمقن سمـ 



 

ملبحح الجاٌي ا
 اعتداد احلىالت الصميبية وتطمع األٌدلضيني

لعوُ وضمىي املػزب  

حتقل إٟمدًمس ذم طم٘م٦ٌم ُمٚمقك اًمٓمقائػ إمم أؿمالء ُمتٜم٤مصمرة ُمتٜم٤مومرة وصٚم٧م ًمدرضم٦م 

شم٘م٤مرب ؾمًت٤م وقمنميـ دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس، حيٙمٛمٝم٤م قمدد ُمـ إُمراء اًمٕمرب ويم٤ٌمر 

ٕٟمدًمس يم٤مُمٚم٦م حُتٙمؿ ُمـ ىِمٌؾ طم٤ميمؿ واطمد ذم فمؾ قمٍم اعمقازم واًمؼمسمر، سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ا

.  اًمقٓة وقمٍمي اإلُم٤مرة واخلالوم٦م إُمقي٦م

وىمد يم٤مٟم٧م أطمقال ه١مٓء إُمراء قمغم طم٤مل واطمد ُمـ اًمٜمـزاع واًمتٜم٤مومس اًمذي وصؾ 

هبؿ إمم درضم٦م شمٗمٌم صٗمتل احل٘مد واًمْمٖمٞمٜم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وهق ُم٤م يتْمح سمِمٙمؾ ضمكم ًم٘م٤مرئ 

ٕٟمدًمسشم٤مريخ طم٘م٦ٌم اًمٓمقائػ سم٤م
(1

) .

وُمـ هذا يم٤مٟم٧م أطمقال اعمًٚمٛملم هل اعمحرك إؾم٤مس حلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞملم، وذًمؽ 

يمٚمام ٓطم٧م هلؿ اًمٗمرص٦م، قمغم أن أطمقال اعمًٚمٛملم أيًْم٤م هل اًمتل شم٘مدر ُمدى اؿمتداد هذه 

ومٕمٜمدُم٤م شمٚمقح اًمٗمرص٦م ذم وىم٧م يٙمقن سمف اعمًٚمٛمقن قمغم طم٤مل . احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ودهؿ

حم٤موٓت اًمّمٚمٞمٌٞملم ٓ شمتٕمٛمؼ داظمؾ إرايض اإلؾمالُمٞم٦م سمؾ ُمـ اًم٘مقة واًمتامؾمؽ ٟمجد أن 

ي٘متٍم أُمره٤م قمغم شمٚمؽ اعمدن اعمج٤مورة حلدود اعمامًمؽ واإلُم٤مرات اًمّمٚمٞمٌٞم٦م سمؾ شم٘متٍم 

أطمٞم٤مًٟم٤م قمغم اًمثٖمقر يمٛمديٜم٦م ؾمٛمقرة
(2

أُم٤م قمٜمدُم٤م شمٚمقح اًمٗمرص٦م ذم حلٔم٦م وٕمػ . وؿمٚمٛمٜم٘م٦م (

ًمدهيؿ ُمـ ىمقة ود اعمًٚمٛملم احلٙمؿ اإلؾمالُمل ٟمجد أن اًمّمٚمٞمٌٞملم ي٘مقُمقن سم٠مىمَم ُم٤م 

يمتٚمؽ احلٛمٚم٦م اًمتل اظمؽمق هب٤م أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس إٟمدًمس ُمـ أىمَم ؿمامًمف إمم أىمَم 

                                                 

ومراد حمٛمد . 244 – 144أقمامل إقمـالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 79 – 78شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس    (1)

اًمٕمالىم٤مت : حمٛمد رضم٥م. 104اًم٘مقى اعمٖمرسمٞم٦م ذم إٟمدًمـس، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، اجلزائر، ص: أزرىمل

.   320سملم إٟمدًمس اإلؾمالُمٞم٦م، ص

: اٟمٔمر احلٛمػمي. ُمديٜم٦م حمدصم٦م سمِمامل إٟمدًمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمحٞمط إـمٚمز ؾمتقن ُمٞماًل : (Zamora)ؾمٛمقرة     (2)

.   99 – 98اًمـروض اعمٕمٓم٤مر، ص



ضمٜمقسمف قمٜمد قمدوشمف إٟمدًمًٞم٦م
(1

ــ  (
ومم٤م يم٤من يدقمؿ اؿمتداد احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م قمغم 

إٟمدًمس ُمٕمروم٦م اًمّمٚمٞمٌٞملم سمٛمداظمؾ وخم٤مرج اعمدن إٟمدًمًٞم٦م ُمـ ظمالل شمٕم٤ميش اًمٜمّم٤مرى 

ع اعمًٚمٛملماًمًٚمٛمل م
(2

) .

وسمداي٦م احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ود اعمًٚمٛملم سم٤مٕٟمدًمس ؾمٌ٘م٧م طمٙمؿ ُمٚمقك اًمٓمقائػ 

. سمزُمـ ـمقيـؾ، قمغم قمٙمس ُم٤م ئمٝمر سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م ُمع ُمرطمٚم٦م اًمْمٕمػ ًمدى ُمٚمقك اًمٓمقائػ

طمٞم٨م ٟمجد أن قمدد ُمـ اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م ىمد ؾم٘مٓم٧م ُمٜمذ وىم٧م ُمٌٙمر، ومٛمديٜم٦م ؾمٛمقرة 

/ هـ130ــ  م، يمام أن اًمٕم٤مم اًمت٤مزم هلذا اًمٕم٤مم746/ هـ129ؾم٘مٓم٧م سمٞمد اًمّمٚمٞمٌٞملم ذم قم٤مم 

ؿمـٝمد ؾم٘مقط صمالث ُمدن إؾمـالُمٞم٦م سمٞمدهؿ هل ؿمـ٘مقسمٞم٦مــ  م747
(3

وؿمـٚمٛمٜم٘م٦م وسمٜمٌٚمقٟم٦م (
(4

)، 

وًمؽ ،صمؿ شمٌٕمٝم٤م قمـدد ُمـ اعمـدن يم٠مؾمؽمىم٦م
(5

)
(6

).  

وهذا يمٚمف يمام أذٟم٤م ُمًًٌ٘م٤م سم٥ًٌم أطمقال اعمًٚمٛملم، ومػمى اًم٤ٌمطم٨م أن ومؽمة ؾم٘مقط 

ذم ومؽمة وٕمػ ًمٚمٛمًٚمٛملم، طمٞم٨م أن شمت٤مسمع اًمقٓة سمِمٙمؾ ُمًتٛمر وُمتت٤مسمع  هذه اعمدن يم٤مٟم٧م

وٛمـ قمٍم اًمقٓة، سم٤مإلو٤موم٦م  ًمٚمٜمزاقم٤مت اًمٕمرىمٞم٦م سملم اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م واًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م، 

                                                 

آؾمت٘مّم٤م، : اًمٜم٤مسي. 182 – 181إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 85اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

. 248، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: ظمٚمدوناسمـ . 358، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري.  32، ص2 – 1ج

حمٛمد . 394 – 393اًمتـ٤مريخ إٟمدًمز، ص: احلجل. 77 – 76قمـالىم٤مت اعمراسمٓملم، ص: ظمٚمٞمـؾ اًم٤ًمُمرائل

. 27ؾم٘مقط إٟمدًمس، ص: ُمٝمج٦م أُملم. 251قمٍم آشم٤ًمق، ص: أؾمٕمد

اًمقيم٤مًم٦م  –سمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمت٤مب ؿمقاهد اجلٚم٦م، حت٘مٞمؼ حمٛمد يٕمغم، اعمجٚمس إقمغم ًمأل: أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب    (2)

.  300م، ص1996إؾم٤ٌمٟمٞم٦م ًمٚمتٕم٤مون اًمدوزم، ُمدريد، 

. ًمٞم٧ًم سمٛمديٜم٦م إٟمام هل ىمرى يمثػمة ُمتج٤مورة ُمتالص٘م٦م، وشم٘مع إمم ؿمـامل ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م: (Segovia)ؿم٘مقسمٞم٦م     (3)

.  104اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: اٟمٔمر احلٛمػمي

اٟمٔمر . سمٞمٜمٝم٤م وسملم هىمًٓم٦م ُم٤مئ٦م ومخ٦ًم وقمنمون ُمٞماًل  ُمديٜم٦م سمِمامل إٟمدًمس،: (Pampalona)سمٜمٌٚمقٟم٦م     (4)

.    55اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ص: احلٛمػمي

.  26، ص5ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م سمِمامل إٟمدًمس ُمـ أقمامل ومحص اًمٌٚمقط: ًمؽ    (5)

، 4دون، جشم٤مريخ اسمـ ظمؾ: اسمـ ظمٚمدون. 330، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري.  73أظم٤ٌمر جمٛمققم٦م، ص: جمٝمقل    (6)

. 27ؾم٘مقط إٟمدًمس، ص: ُمٝمج٦م أُملم. 270اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص: احلجل. 230ص



واًمٕمرب واًمؼمسمر ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ويمقن اًمدوًم٦م إُمقي٦م ذم آظمر أي٤مُمٝم٤م يمؾ ذًمؽ دومع 

.  اًمّمٚمٞمٌٞملم حلٛمالهتؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ومؽمة ُمٌٙمرة

 أن هذه احلٛمالت ٓىم٧م ومٞمام سمٕمد ىمقة إؾمالُمٞم٦م دومٕمتٝم٤م قمـ إٟمدًمس، وم٘مد أظمر همػم

مت٤مؾمؽ اعمًٚمٛملم وىمقهتؿ وٛمـ قمٍمي اإلُم٤مرة واخلالوم٦م إُمقي٦م طمريم٦م اًمتقؾمع اًمّمٚمٞمٌل 

شم٠مظمػًما مل يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٌٕمض اعمح٤موٓت، يمٛمح٤موٓت ؿم٤مٟمج٦م إول سمـ همرؾمٞمف ذم 

اوًم٦م ردُمػم اًمث٤مًم٨م سم٘مقة صٚمٞمٌٞم٦م صده٤م اعمٜمّمقر سمـ قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس، وُمح

/ هـ302م، وحم٤موًم٦م أردون اًمث٤مين ؾمٜم٦م981/ هـ371أيب قم٤مُمر ىمرب ُمديٜم٦م سمٚمد اًمقًمٞمد ؾمٜم٦م 

م واًمتل يمٚمٚمٝم٤م سم٤مًمٜمج٤مح طملم متٙمـ قمغم أصمره٤م ُمـ آؾمتٞمالء قمغم ُمديٜم٦م ي٤مسمرة914
(1

)
(2

).  

ن هلؿ ُمٚمقك اًمٓمقائػ ًمٙمـ اًمٜمج٤مح احل٘مٞم٘مل ٓىم٤مه ظمٚمٗم٤مؤهؿ اًمّمٚمٞمٌٞمقن قمٜمدُم٤م أذ

وهل احل٘م٦ٌم اًمتل اؿمتد ــ  قمٜمدُم٤م طمقًمقا سمالد إٟمدًمس إمم أضمزاء ُمتٜم٤مطمرة ُمتٜم٤مومرةــ  سمذًمؽ

ًٓ وومٕماًل  .  هب٤م اًمّمٚمٞمٌٞمقن ىمق

ومٗمل ظمٓم٤مب اًمّمٚمٞمٌٞملم عمٚمقك اًمٓمقائػ يٚمحظ قمدم ظمٚمقه ُمـ اًمتٝمديد واًمققمٞمد 

شمًٚمٞمؿ اعمدن  ظم٤مص٦م قمٜمد قمدم شمٚمٌٞم٦م ُمٚمقك اًمٓمقائػ عمٓم٤مًمٌٝمؿ واًمتل يم٤من ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م

٤ًٌم إي٤مه سمتًٚمٞمؿ . واحلّمقن وُمـ ذًمؽ ظمٓم٤مب أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ًمٚمٛمتقيمؾ سمـ إومٓمس ُمٓم٤مًم

قمدد ُمـ احلّمقن واًم٘مالع وُم٘مدار ُمـ إُمقال، وظمػم واصػ هلذا اخلٓم٤مب هق اعمتقيمؾ 

وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ قمٔمٞمؿ اًمروم يمت٤مب ُمدع ذم اعم٘م٤مدير وأطمٙم٤مم اًمٕمزيز »: ٟمٗمًف طمٞم٨م ىم٤مل

. ش...وجيٛمع شم٤مرة صمؿ يٗمرق، ويٚمدد سمجٜمقده اًمقاومرة وأطمقاًمف اعمتٔم٤مومرةاًم٘مدير، يرقمد ويؼمق، 

وظمٓم٤مب . ويتْمح ُمدى هلج٦م ظمٓم٤مب أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ذم اٟمٕمٙم٤مؾمف قمغم ُم٘مقًم٦م اعمتقيمؾ

أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس هذا ُمـ قمدة ظمٓم٤مسم٤مت أظمرى ٟمح٤م سمٕمْمٝم٤م ُمٜمحك آظمر سمٕمٞمد قمـ 

                                                 

: اٟمٔمر احلٛمػمي. ُمديٜم٦م سمٖمرب إٟمدًمس ُمـ إىمٚمٞمؿ سم٤مضم٦م، يٜمتٝمل قمٜمده٤م طمدود إىمٚمٞمؿ سم٤مضم٦م: ( Evora)ي٤مسمرة     (1)

 .197، صاًمروض اعمٕمٓم٤مر

اًمت٤مريخ : احلجل. 289شم٤مريخ اعمًٚمٛملم ص :اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 172، ص2اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (2)

.   275 – 274إٟمدًمز، ص



ىمدر ُمٚمقك اًمٓمقائػ  ظمٓم٤مسم٤مت اًمتٝمديد واًمققمٞمد أٓ وهل شمٚمؽ اخلٓم٤مسم٤مت اًمتل شم٘مٚمؾ ُمـ

ًمٚمٛمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد ــ  زقمٞمؿ احلريم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦مــ  وشمًتخػ هبؿ، يمخٓم٤مب أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس

اًمذي ـم٤مًمٌف سمف أن هيٞمئ إُمر ًمقٓدة اُمرأشمف اًمُ٘مٛمٓمِٞمَج٦م سمجـ٤مُمع ىمرـم٦ٌم
(1

)  .

 ويرادف هذا اًمتِمدد اًمٚمٗمٔمل شمِمدد ومٕمكم يم٤من يدقمٛمف وسمِمٙمؾ ىمقي يمٜمٞم٦ًم روُم٤م

ةويمٜم٤مئس اًمٜمّم٤مرى قم٤مم ،ظم٤مص٦م
 (2

وم٘م٤مدة اًمّمٚمٞمٌٞملم قمٜمدُم٤م رهمٌقا ذم شمِمديد محالهتؿ . (

ومٙم٤من هلؿ . اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ود اعمًٚمٛملم ـمرىمقا أسمقاب اًم٤ٌمسم٤موات واًم٘م٤ًموؾم٦م وظم٤مص٦م سم٤مسم٤م روُم٤م

اًمدقمؿ اًمديٜمل سمدومع يم٤موم٦م اًمٜمّم٤مرى عم٘م٤مشمٚم٦م ُمًٚمٛمل إٟمدًمس وآٟمْمقاء حت٧م ىمٞم٤مدة طمٙم٤مم 

قمدات اعم٤مدي٦م ُمـ يمٜمٞم٦ًم روُم٤م ُم٤ٌمذة، ؿمامل أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، واًمدقمؿ آىمتّم٤مدي اًمذي ُمثٚمتف اعم٤ًم

وإـمالق يد ُمٚمقك أؾم٤ٌمٟمٞم٤م اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم ُمقارد اًمٙمٜم٤مئس اًمقاىمٕم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يم٤مٟم٧م شم٤مسمٕم٦م 

سمؾ دم٤موز إُمر ذًمؽ إمم دمٝمٞمز اًم٤ٌمسم٤موات ًمٚمجٜمد وإرؾم٤مهلؿ ًمٚمٛم٤ًمقمدة ذم . ًمٚمٛمًٚمٛملم

/ هـ482صم٤مين ؾمٜم٦م اًم٘مْم٤مء قمغم ُمًٚمٛمل إٟمدًمس، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مم سمف اًم٤ٌمسم٤م أورسم٤من ال

م ُمـ إرؾم٤مل قمدد ُمـ ضمٜمد ضمٜمقب ومرٟم٤ًم عم٤ًمقمدة إؾم٤ٌمن ود اعمًٚمٛملم1089
(3

ــ  (

.  ومٝمل طمً٘م٤م طمرب صٚمٞمٌٞم٦م ود اإلؾمالم

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اًمتِمدد اًمٗمٕمكم هق ذًمؽ اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمتل 

وضمٝم٧م ود ُمًٚمٛمل إٟمدًمس
 

أطمقال  دون أن شمردقمٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م اًمتْم٤مريس اجلٌٚمٞم٦م وٓ

.  اعمٜم٤مخ

ويم٤من ُمٚمقك ٟمّم٤مرى ؿمامل أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ىمد اختذوا ؾمٞم٤مؾم٦م ُمٝم٤ممج٦م أرايض إٟمدًمس سمّمقرة 

ُمٜمٗمردة قمـ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م ُمتك يم٤من ٕطمدهؿ ومرص٦م ُمٝم٤ممجتٝم٤م، وجمتٛمٕملم ُمتك يم٤مٟم٧م 

                                                 

، 4ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 239، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 84اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

.  76 – 75قمالىم٤مت اعمراسمٓملم، ص: ظمٚمٞمؾ اًم٤ًمُمرائل. 393  -336اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص: احلجل. 358ص

شمٕمرف أيًْم٤م سمروُمٞم٦م وهل ُمديٜم٦م رئ٤مؾم٦م اًمروم، وهب٤م يًٙمـ اًم٤ٌمسم٤م أيمؼم رضم٤مل اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م، وشم٘مع اًمٞمقم : روُم٤م    (2)

.   113، ص3ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. سمدوًم٦م إيٓم٤مًمٞم٤م

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 326اًمٕمالىم٤مت سملم إٟمدًمس، ص: رضم٥م حمٛمد    (3)



مل ي٘متٍم احت٤مد اًمّمٚمٞمٌٞملم قمغم اعمٜم٤مـمؼ اعمج٤مورة ٕؾم٤ٌمٟمٞم٤م وم٘مط سمؾ وصؾ ــ  احل٤مضم٦م ًمذًمؽ

ُمـ ذًمؽ، ومٕمٜمدُم٤م أراد أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ُمٝم٤ممج٦م ُمديٜم٦م سمٚمٜمًٞم٦م ؾمٜم٦م  آحت٤مد عمدى أوؾمع

م ـمٚم٥م دقمؿ ضمٜمقه وسمٞمزا اًمٌحري1088/ هـ481
(1

وُمـ شمٚمؽ احلٛمالت محٚم٦م شمٙمقٟم٧م  .(

 "ُمـ أرسمٕملم أًمػ ُم٘م٤مشمؾ أهمٚمٌٝمؿ ُمـ اًمٜمقرُم٤مٟمديلم واًمٗمرٟمًٞملم حت٧م ىمٞم٤مدة ىم٤مئد يدقمك 

شمقضمٝم٧م ذم سم٤مدئ ــ  ـملم وسم٠مًمٌٞمٓمشيٕمرف هذا اًم٘م٤مئد ذم اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٌلــ  "ضمٞمقم 

أُمره٤م إمم ُمديٜم٦م وؿم٘م٦م
(2

ًمٙمٜمٝمؿ مل يًتٓمٞمٕمقا اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م، ومتقضمٝمقا ُمٜمٝم٤م إمم ُمديٜم٦م  (

سمرسمِمؽم
(3

وضسمقا قمٚمٞمٝم٤م طمّم٤مًرا دام أرسمٕملم يقًُم٤م متٙمٜمقا سمٜمٝم٤مي٦م يقُمف إرسمٕملم ُمـ دظمقل  ،(

/ هـ456ذم قم٤مم اعمديٜم٦م واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م، وىمتؾ رضم٤مهل٤م وأه ذرارهيؿ وٟم٤ًمئٝمؿ وذًمؽ 

م1063
(4

).  

ويمؾ ُم٤م ؾمٌؼ قم٤مئد ًمٗمرىم٦م ُمٚمقك اًمٓمقائػ وٟمزاقم٤مهتؿ، شمٚمؽ اًمٗمرىم٦م اًمتل قمٜمدُم٤م اًمت٠مُم٧م 

متٙمـ أـمراومٝم٤م ُمـ اؾمتٕم٤مدة ُمديٜمتٝمؿ، وذًمؽ قمٜمدُم٤م أقم٤من اسمـ قم٤ٌمد أظم٤مه اسمـ هقد سمجٞمش 

 ي٘مقده ُمٕم٤مذ سمـ أيب ىمرة ًمٓمٚمٌف ذًمؽ، ومتٛمٙمـ اسمـ هقد ُمـ اؾمتٕم٤مدة ُمديٜم٦م سمرسمِمؽم ذم ُمدة مل

شمزد قمـ شمًٕم٦م أؿمٝمر ُمـ ؾم٘مقـمٝم٤م
(5

)  .

ًمٙمـ قمقدة ُمٚمقك اًمٓمقائػ ًم٤ًمسمؼ قمٝمدهؿ وإسار اًمّمٚمٞمٌٞملم قمغم إيمامل طمريمتٝمؿ 

شمقضم٧م ضمٝمقد ىم٤مدة اًمّمٚمٞمٌٞملم سم٤مٓؾمتٞمالء قمغم قمدد ُمـ اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م، وم٘مد ؾم٘مٓم٧م 

                                                 

.  93 – 92، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: اسمـ اًمٙمردسمقس    (1)

اًمروض : اٟمٔمـر احلٛمػمي. ُمـديٜم٦م سمِمامل إٟمدًمس، سمٞمٜمٝم٤م وسملم ؾمـرىمًٓم٦م مخًقن ُمٞماًل : ( Huesca)وؿم٘م٦م     (2)

 .  194اعمٕمٓم٤مر، ص

اٟمٔمر . ُمديٜم٦م سمِمامل ذق إٟمدًمس، ُمـ سمالد سمرسمٓم٤مٟمٞم٦م، وهل ُمـ أُمٝم٤مت اًمثٖمقر: ( Barbastro)سمرسمِمؽم     (3)

.   40 – 39اعمّمـدر اًم٤ًمسمؼ، ص: احلٛمػمي

: اسمـ ظمٚمدون. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 225، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 41  -40، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: احلٛمػمي    (4)

اًمٕمالىم٤مت : رضم٥م حمٛمد. 361 – 360اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص: احلجل.  232، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج

. 328سملم إٟمدًمس، ص

.  وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 361ًمز، صاًمت٤مريخ إٟمد: احلجل. 67شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس    (5)



سمٞمدهؿ ُمديٜم٦م ىمٚمٛمريف
(1

م، 1064/ هـ457م، وُمديٜم٦م سمرسمِمؽم ؾمٜم٦م 1063/ هـ456ؾمٜم٦م  (

يطوُمديٜم٦م جمر
(2

م، ويمذًمؽ ُمديٜم٦م وؿم٘م٦م وُمديٜم٦م ىمٚمٝمرة1083/ هـ476ؾمٜم٦م  (
(3

وُمديٜم٦م  (

ؿمٜمتٛمريف
(4

هذا سم٤مإلو٤موم٦م ًمتٚمؽ احلّمقن اًمتل . اًمتل اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م ومرديٜم٤مٟمد سمـ ؿم٤مٟمج٦م (

ؾم٘مٓم٧م سمٞمدهؿ أو وهٌٝم٤م هلؿ ُمٚمقك اًمٓمقائػ دون أدٟمك ضمٝمد، وُمـ طمّمقن اًمّمٜمػ 

ـمس سمٖمرب إٟمدًمس اًمتل إول طمّمـ ؿمػمون وقمدد يمٌػم ُمـ طمّمقن ممٚمٙم٦م سمٜمل إف

اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م ؿم٤مٟمج٦م اًمٙمٌػم واسمٜمف ومرديٜم٤مٟمد، أُم٤م طمّمقن اهل٦ٌم ومٛمٜمٝم٤م طمّمـ هيف، وطمّمـ 

ىمقريف، وطمّمـ ىمٜم٤مًمش، ويمؾ هذه احلّمقن ه٦ٌم ًمٚمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ُمـ أطمد ُمٚمقك 

اًمٓمقائػ أٓ وهق اًم٘م٤مدر سمـ ذي اًمٜمقن طم٤ميمؿ ممٚمٙم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م
(5

وهل اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتل اختذه٤م  .(

اًمف ُمـ ُمٚمقك اًمٓمقائػ ٓؾمؽمو٤مء ُمٚمقك اًمٜمّم٤مرى، أو ًمٓمٚم٥م دقمٛمٝمؿ ود اًم٘م٤مدر وأُم٨م

سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، أو إلسم٘م٤مئٝمؿ قمغم ُم٤م سمٞمدهؿ ُمـ إرض، وىمد شمٙمقن هذه إؾم٤ٌمب جمتٛمٕم٦م 

.  هدوًم٤م ُمٜمِمقًدا عمٚمقك اًمٓمقائػ

. وهبذا يم٤من إٟمدًمس ًم٘مٛم٦م ؾم٤مئٖم٦م عمٚمـقك اًمٜمّم٤مرى يّمقًمقن وجيقًمقن سمف يمام ؿم٤مؤوا

قمغم اهن٤مء اًمقضمقد  هسمام ىم٤مم سمف أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ئمٝمر واوًح٤م إساروقمٜمد إُمٕم٤من اًمٜمٔمر 

ومم٤م ىم٤مم سمف شمٚمؽ احلٛمٚم٦م اًمٙمٌػمة اًمتل أرؾمؾ ُمٜمٝم٤م قمدًدا ُمـ اًمناي٤م . اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس

                                                 

. ُمديٜم٦م سمٖمرب إٟمدًمس، ُمـ ُمـدن اًمؼمشمٖم٤مل، سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمحٞمط إـمٚمز اصمٜم٤م قمنم ُمٞماًل : ( Coimbra)ىمٚمٛمريف     (1)

 .164، صاًمروض اعمٕمٓم٤مر: اٟمٔمر احلٛمػمي

ه٤م طم٤مًمًٞم٤م ويٓمٚمؼ قمكم. ُمديٜم٦م سمٜم٤مه٤م إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ، وهل سم٘مرب ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م: (Madrid)جمريط     (2)

. 180  -179، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: اٟمٔمر احلٛمػمي. اؾمؿ ُمدريد

، 4ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م سمِمـرق إٟمدًمس، وهل ُمـ أقمٛمـ٤مل شمٓمٞمٚم٦م: (Qherp)ىمٚمٝمرة     (3)
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ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن أيمِمقٟم٦ٌم، وهل قمغم اعمحٞمط إـمٚمز، ُمـ ضمٜمقب همرب : (Santa Maria)ؿمٜمتٛمريف     (4)

.   115  -114، صاًمروض اعمٕمٓم٤مر: اٟمٔمر احلٛمػمي. ًمسإٟمد

. 239 – 238، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 77 – 70 – 69شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس    (5)

ؾم٘مقط : ُمٝمج٦م أُملم. 232، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 184أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م

. 85 – 69 – 65 – 27إٟمدًمس، ص



عمٝم٤ممج٦م سم٤مضم٦م
(1

وًمٌٚم٦م ،(
(2

وإؿمٌٞمٚمٞم٦م ًمتخريٌٝم٤م وإطمراىمٝم٤م قمٜمد قمدم اًم٘مدرة قمغم اًمًٞمٓمرة  ،(

ذم هجٛم٦م اظمؽمق هب٤م إٟمدًمس ُمـ أىمَم ؿمـامًمف إمم أىمَم قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ شمقضمف هق سمٌ٘مٞم٦م احلٛمٚم٦م 

ضمٜمقسمف وحتديًدا إمم ضمقار ُمديٜم٦م ـمريػ
(3

).  

ومل يٙمـ ُم٤م ي٘مقم سمف أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس جمرد هتديد ورهم٦ٌم ذم زرع اًمرقم٥م ًمدى 

م 1085/ هـ478اعمًٚمٛملم، ومٝمق ُمـ أؾم٘مط ُمريمز إٟمدًمس وُمقؾمٓمتف ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م ؾمٜم٦م 

اًمًٌع ؾمٜمقات َهَدَف ُمـ ظمالًمف اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م سم٠مىمؾ ضمٝمد سمٕمد طمّم٤مر ـمقيؾ اعمدى ىم٤مرب 

ومل يٙمـ هذا هق صمٛمرة أسمرز ىمقاد . ممٙمـ سمٕمد اؾمتخالص مجٞمع ظمػماهت٤م، وهق ُم٤م يم٤من ًمف

احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ومح٥ًم سمؾ متٙمـ ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم مجٞمع ُم٤م يم٤من سمٞمد سمٜمل ذي اًمٜمقن 

ٌُٜمٞم٤مت.. »وذًمؽ  صمامٟمقن ُمٜمؼًما ؾمقى اًم
(4

وم٘مد طم٤مز اعمٜمٓم٘م٦م اعمٛمتدة ُمـ ش واًم٘مرى اعمٕمٛمقرات (

وادي احلجـ٤مرة
(5

وزاد أًمٗمقٟمًق . إمم ـمٚمٌػمة وُمـ ومحص اًمٚم٩م إمم ؿمٜمتٛمريف اًمنمق (

اًم٤ًمدس ُمـ شمِمديد محالشمف سم٢مـمالق يد ىم٤مئده اًم٘مٛمٌٞمٓمقر سم٠مرايض اعمامًمؽ اإلؾمالُمٞم٦م، 

وم٤مٟمدومع اًم٘مٛمٌٞمٓمقر يتجقل سمٌالد إٟمدًمس وم٤مرًو٤م أُمره قمغم طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم سمٗمرض إشم٤موات 

ؾمٜمقي٦م يمٌػمة قمٚمٞمٝمؿ، وممـ روخ ًمذًمؽ أيب ُمروان قمٌد اعمٚمؽ سمـ هذيؾ سمـ رزيـ طم٤ميمؿ 

                                                 

ُمديٜم٦م سمٖمرب إٟمدًمس ُمـ أىمدم ُمدن إٟمدًمس، سمٜم٤مه٤م اًم٘مٞم٤مسة، وؾمامه٤م سم٤مؾمٛمٝم٤م اًم٘مٞمٍم : (Béja)سم٤مضم٦م     (1)

ٚمُح، وشمٌٕمد سم٤مضم٦م قمـ ىمرـم٦ٌم  . 36اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: اٟمٔمر احلٛمػمي. يمٚمؿ300ُيقًمٞمقش، وي٘مّمد سمف اًمّمُّ

اعمّمدر : اٟمٔمر احلٛمػمي. أُمٞمـ٤مل ُمـديٜم٦م سمٖمرب إٟمدًمس، شمٌٕمد قمـ اعمحٞمط إـمٚمز ؾمت٦م: (Neibla)ًمٌٚم٦م     (2)

. 169  -168، صاًم٤ًمسمؼ

، 4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 71شمـ٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس. 85، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: احلٛمػمي    (3)

 – 76قمالىم٤مت اعمراسمٓملم، ص: ظمٚمٞمؾ اًم٤ًمُمرائل. 248، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 358ص

.  251قمٍم آشم٤ًمق، ص: حمٛمد أؾمٕمد. 394 – 393ص اًمت٤مريخ إٟمدًمز،: احلجل. 77

ٌُٜمٞم٤مت    (4) شم٤مريخ إٟمدًمس، : اٟمٔمر اسمـ اًمٙمردسمقس. هل اعمدن اًمّمٖمػمة، وم٘مد يم٤مٟم٧م اعمدن اًمٙمٌػمة شمًٛمك أُمٝم٤مت: اًم

.  81ص

اٟمٔمر . ُمديٜم٦م سمقؾمط إٟمدًمس، سمٞمٜمٝم٤م وسملم ـمٚمٞمٓمٚم٦م مخ٦ًم وؾمتقن ُمٞماًل : ( Guadelajara)وادي احلج٤مرة     (5)

 .193اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: ياحلٛمػم



ؿمٜمتٛمريف اًمنمق، وأيب قمٞمًك سمـ ًمٌقن طم٤ميمؿ ُمرسمٞمٓمر
(1

).  

ومل يٙمتِػ أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس سمام ىم٤مم سمف وُم٤م ي٘مقم سمف ىم٤مئده اًم٘مٛمٌٞمٓمقر، وم٠مراد إشم٤ٌمع 

قمٜمٝم٤م إٓ اإلقمداد عمقاضمٝم٦م  هىمًٓم٦م سمٓمٚمٞمٓمٚم٦م، وًمذًمؽ أىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م طمّم٤مًرا ُمِمدًدا مل يثٜمٞمف

م1086/ هـ479يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم اًمذي قمؼم إًمٞمف ؾمٜم٦م 
(2

)  .

وُمـ ُمٕمريم٦م اًمزٓىم٦م وُم٤م سمٕمده٤م يت٠ميمد ُمدى اؿمتداد احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م، وم٤مًم٘مقة 

اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م سم٤مًمزٓىم٦م شمِمٙمٚم٧م ُمـ ضمٜمقد يٛمثٚمقن يم٤موم٦م اعمامًمؽ واإلُم٤مرات إؾم٤ٌمٟمٞم٦م 

هزيٛم٦م اًمّمٚمٞمٌٞملم ذم هذه اعمٕمريم٦م اهن٤مًم٧م محالهتؿ اًمّمٚمٞمٌٞم٦م قمغم وهمػم إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، يمام أٟمف سمٕمد 

سمالد إٟمدًمس يمردة ومٕمؾ هلزيٛمتٝمؿ هدومقا ُمـ ظمالهل٤م إمم اإلقمج٤مل ذم اًم٘مْم٤مء قمغم احلٙمؿ 

اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس ىمٌؾ أن شمتحد يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم سم٤مٕٟمدًمس، وىمٌؾ أن يتخذ اعمراسمٓمقن 

. ُمقىمٕمٝمؿ هب٤م

ر ؿم٤مـم٦ٌم، واًمٗم٤مٟم٧مومٝم٤مضمؿ همرؾمٞمف اعمري٦م، واًم٘مٛمٌٞمٓمق
(3

ًمـقرىم٦م (
(4

واًمؼمه٤مٟمس ،(
(5

) 

وهلذه احلٛمالت اسمتٜمك أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس . ُمرؾمٞم٦م، يمام ؿمٜم٧م اًمٖم٤مرات ود سمٚمٜمًٞم٦م وداٟمٞم٦م

طمّمـ ًمٞمٞمط
(6

).  

                                                 

: اٟمٔمر احلٛمػمي. طمّمـ سم٤مًم٘مرب ُمـ ـمرـمقؿم٦م، وهق سمنمق إٟمدًمس: (Sagunto Murviedro)ُمرسمٞمٓمر     (1)

.  180، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ

اسمـ . 168 – 167، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر. 85 – 81  -79شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس    (2)

شم٤مريخ اسمـ : اسمـ ظمٚمدون. 34، ص2 –1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 74 -73، ص3اًمذظمػمة، ج: سم٤ًمم

.   371 – 357 – 356 – 335اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص: احلجل. 248، ص6ظمٚمدون، ج

 Infanteٓ يقضمد اؾمؿ ىم٤مئد ٟمٍماين هبذا آؾمؿ، ًمٙمـ هذا آؾمؿ ىمد يٕمقد ًمتٕمري٥م اًمٙمٚمٛم٦م إؾم٤ٌمٟمٞم٦م : اًمٗم٤مٟم٧م    (3)

.  1، طم٤مؿمٞم٦م 95شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقساٟمٔمر . وهل شمٕمٜمل اسمـ اعمٚمؽ

اًمروض اعمٕمٓم٤مر، : اٟمٔمر احلٛمػمي. ُمديٜم٦م سمِمـرق إٟمدًمس، وهل ُمـ أقمٛمـ٤مل شمدُمػم: (Lorca)ًمقرىم٦م     (4)
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ويٕمرف ذم اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م أيًْم٤م سم٤مًم٤ٌمره٤مٟمش، وهق ىم٤مئد أؾم٤ٌمين ُمـ ىمقاد أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس يدقمك : اًمؼمه٤مٟمس    (5)

Alvar Hanez3، طم٤مؿمٞم٦م 80شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اٟمٔمر اسمـ اًمٙمردسمقس. ، ويذيمر أٟمف أظمق اًم٘مٛمٌٞمٓمقر  .

اسمـ . 95 – 94  -90شمـ٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس. 175، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (6)

.  233، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: ظمٚمدون



ومل يٙمـ شمِمدد اًمّمٚمٞمٌٞملم ود اعمًٚمٛملم هق جمرد شمٚمؽ احلٛمالت اعمقضمٝم٦م ًمألٟمدًمس 

ًمؽ طمٞم٨م دم٤موز اعمدن إمم وُم٤م يًٌ٘مٝم٤م ُمـ ومرض اإلشم٤موات، سمؾ يم٤من شمِمددهؿ أقمٔمؿ ُمـ ذ

ؾمٙم٤من اعمدن، ومٓم٤مهلؿ إه واًمتٕمذي٥م وآُمتٝم٤من، وم٘مد يم٤من اعمًٚمؿ ي٤ٌمع سمخٌز، أو ىمدح 

مخر، أو رـمؾ ؾمٛمؽ، سمؾ وصؾ إُمر إمم ُم٤م يٜمدى ًمف اجلٌلم ويّمٕم٥م أن يقصػ ذم هذا 

اعم٘م٤مم
(1

).  

ومٞمف  ومم٤م ؾمٌؼ أظمذت إٟمٔم٤مر إٟمدًمًٞم٦م شمٌح٨م قمـ ُمالذ شم٠موي إًمٞمف يٜم٘مذه٤م مم٤م يم٤مٟم٧م

ومٙم٤مٟم٧م سمالد اعمٖمرب ُم٘مّمد هذه إٟمٔم٤مر. ُمـ يمرب وذل وهقان
(2

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن  ،(

يمقن اعمٖمرب أىمرب ُمٜمٓم٘م٦م إؾمالُمٞم٦م ًمٌالد إٟمدًمس : أوهل٤م: ذًمؽ قم٤مئد ًمٕمدة ضمقاٟم٥م

، ومال يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ؾمـقى ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق اًمذي ٓ يتج٤موز ـمقًمف  ًٓ  14وأؾمٝمٚمٝم٤م اشمّم٤م

سملم ؾمٙم٤من  (ًمديٜمل واًمًٞم٤مد وآىمتّم٤مدي وآضمتامقملا)آرشم٤ٌمط اعمِمؽمك : صم٤مٟمٞمٝم٤م. يمٚمؿ

اعمٖمرب وؾمٙم٤من إٟمدًمس، وأووح هذه اًمّمقر اؿمؽماك إٟمدًمًٞملم وٛمـ ضمٞمقش 

ىمقة طمٙمؿ اعمراسمٓملم ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م وقمًٙمرًي٤م، ومٝمق احلٙمؿ اًمذي يم٤من خُيٞمػ سمف : صم٤مًمثٝم٤م. اعمراسمٓملم

اث يمقن وهق ُم٤م ئمٝمر ُمـ ظمالل إطمد: راسمٕمٝم٤م. ُمٚمقك اًمٓمقائػ ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م

اعمراسمٓملم وطم٤ميمٛمٝمؿ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم قمغم ُمت٤مسمٕم٦م ًمٙمؾ ُم٤م حيدث سم٤مٕٟمدًمس، وئمٝمر ذًمؽ 

ُمـ رد اسمـ شم٤مؿمٗملم ًمٚمٛمٕمتٛمد سمـ قمٌـ٤مد قمٜمدُم٤م ىم٤مسمٚمف سمٛمقوع سمٚمٞمٓم٦م
(3

يًتٍمظمف ًمٜمجدة  (

وهذا اًمرد ي١ميمد ُمت٤مسمٕم٦م . شأن قمد ًمٌالدك وم٢مين قمغم أصمرك»: إٟمدًمس، ومٙم٤من رد اسمـ شم٤مؿمٗملم

إٟمدًمس وإقمداده ُٕمـر ُم٤م دم٤مهٝم٤م، ظم٤مص٦م وأن اؾمتٍماخ أهؾ  اسمـ شم٤مؿمٗملم ٕطمقال

يمام شمت٠ميمد هذه اعمت٤مسمٕم٦م ُمـ ظمالل شمقضمف اسمـ شم٤مؿمٗملم . إٟمدًمس ؾمٌؼ اؾمتٍماخ طمٙم٤مُمٝمؿ

سمٕمد قمٌقره ًمألٟمدًمس سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ عمٕمًٙمر أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس
(4

). 

                                                 

.  98 – 97ريخ إٟمدًمس، صشم٤م: ًمٚمتقؾمع ذم هذا اعمقوقع اٟمٔمر اسمـ اًمٙمردسمقس    (1)
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ن وقمغم يُمٍؾ وم٤مًمّمالت سملم اعمٖمرب وإٟمدًمس يم٤مٟم٧م ىمديٛم٦م، ومٙمال اًمٓمروملم ُمّمدر أُم٤م

ًممظمر وُمٜمٓم٘م٦م اشمّم٤مل ُمِمؽمك ذم يم٤موم٦م اعمٜم٤مهؾ، ويمالمه٤م جيٜمل أصمر ُم٤م حيدث ذم اًمٓمرف 

أظمر، وًمذًمؽ يم٤من ُمـ إمهٞم٦م أن يٙمقن إٟمدًمس واعمٖمرب قمغم ووم٤مق دائؿ ظم٤مص٦م ُمع 

شمرسمص اًم٘مقى اًمٜمٍماٟمٞم٦م، يمام أٟمف طمرٌي سم٠مهؾ اعمٜمٓم٘متلم إصالح ُم٤م يٓمرأ ُمـ ومتٜم٦م أو ٟمزاع 

سمٞمٜمٝمام
(1

).  

طمؾ سم٤مٕٟمدًمس ُم٤م طمؾ سمف ظم٤مـم٥م أهؾ إٟمدًمس إظمقاهنؿ أهؾ اعمٖمرب، وًمذًمؽ قمٜمدُم٤م 

ويٛمٙمـ حتديد . واصٗملم ُم٤م طمؾ هبؿ وُمًتٍمظمٞمٝمؿ سم٤مهلل ًمٜمٍمهتؿ قمغم أقمدائٝمؿ اًمّمٚمٞمٌٞملم

يتٛمثؾ ذم طمٙم٤مم : اعمّمدر إول: ُمّمدر ظمٓم٤مسم٤مت إٟمدًمس ًمٚمٛمٖمرب سمٛمّمدريــ

.  ُمِم٤مخيٝمؿ ظم٤مص٦ميتٛمثؾ ذم أهـؾ إٟمدًمس قمٚمامئٝمؿ و: واعمّمدر اًمث٤مين. إٟمدًمس

وقمـ ظمٓم٤مسم٤مت طمٙم٤مم إٟمدًمس وم٘مد هٚم٧م قمغم اسمـ شم٤مؿمٗملم قمٜمدُم٤م زال قمِم٤مهؿ قمـ 

. م1085/ هـ478أقمٞمٜمٝمؿ وذًمؽ سمٕمد ؾم٘مقط ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م سمٞمد أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس ؾمٜم٦م 

وىمد يم٤مٟم٧م أسمرز هذه اخلٓم٤مسم٤مت ظمٓم٤مب اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد اًمذي شمْمٛمـ ـمٚم٥م ٟمٍمة اسمـ 

ٟمدًمس وُم٤م هب٤م ُمـ يمرب ٟمت٩م قمـ قمدم شمٕم٤مون ُمٚمقك شم٤مؿمٗملم، صمؿ إيراد شمقوٞمح ٕطمقال إ

/ هـ479اًمٓمقائػ وومرىمتٝمؿ، وىمد يم٤من ظمٓم٤مب اعمٕمتٛمد هذا ذم همرة مج٤مد إومم ؾمٜم٦م 

ويمذًمؽ اؿمؽمك ُمٚمقك . يمام يم٤من هٜم٤مًمؽ ظمٓم٤مب ُمـ اعمتقيمؾ قمغم اهلل سمـ إومٓمس. م1086

وقمٌداهلل  اًمٓمقائػ ذم ظمٓم٤مب واطمـد يم٤مخلٓم٤مب اًمذي ُأرؾمـؾ سمٕمـد اشمٗم٤مق اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد

سمـ طمٌقس واعمتقيمؾ قمٛمر سمـ إومٓمس قمغم ـمٚم٥م اًمٜمجدة ُمـ إظمقاهنؿ ُمًٚمٛمل اعمٖمربا
(2

)  .

وئمٝمر أن ظمٓم٤مسم٤مت ُمٚمقك اًمٓمقائػ رهمؿ أمهٞمتٝم٤م مل شمٌٚمغ درضم٦م اًمت٠مصمػم اًمذي أطمدصمتف 

                                                                                                                                               

إٟمدًمًٞمقن وهجراهتؿ إمم اعمٖمرب : حمٛمد رزوق. 360، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 34، ص2 – 1ج

 . 104اًم٘مقى اعمٖمرسمٞم٦م، ص: ومراد أزرىمل. 43م، ص1998، أومري٘مٞم٤م اًمنمق، 3، ط17 – 16ظمالل اًم٘مرٟملم 

.  26إٟمدًمس، ص: حمٛمد اًمرهٌٞمٜمل. 439 – 438، ص4جٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، : اعم٘مري    (1)

احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م، : جمٝمقل. 159أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 83شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس    (2)

اًمٕمالىمـ٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، : ذيٗم٦م حمٛمد. 248، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 50 – 45 – 44ص
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ظمٓم٤مسم٤مت ؿمٕمقهبؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا أيمثر ُمٜمٝمؿ إطم٤ًمؾًم٤م سمخٓمر اًمّمٚمٞمٌٞملم، وُمـ هذه اخلٓم٤مسم٤مت 

حمٛمد سمـ أدهؿ سمٕمد اضمتامع قمدد ُمـ اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء ًمديف واشمٗم٤مىمٝمؿ ظمٓم٤مب أرؾمٚمف أسمق سمٙمر 

ومل . قمغم ُمٙم٤مشم٦ٌم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم يٓم٤مًمٌقٟمف أن يٕمؼم إمم إٟمدًمس ًمٜمجدهت٤م مم٤م طمؾ هب٤م

شمتقىمػ هذه اخلٓم٤مسم٤مت سمٛمجرد قمٌقر يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إول إمم إٟمدًمس سمؾ شمت٤مسمٕم٧م 

ومٞمام سمٕمد ًمٕمدة ُمرات
(1

).  

سم٤مت اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء يم٤مٟم٧م ذم هم٤مًمٌٝم٤م سمداومع ذايت ُمٜمٝمؿ سمٕمٞمًدا ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ظمٓم٤م

يمؾ اًمٌٕمد قمـ طمٙم٤مُمٝمؿ، همػم أن هذا ٓ يٕمٜمل يمقن سمٕمْمٝم٤م أرؾمؾ سمٕمٚمؿ احلٙم٤مم، أو طمتك 

سمتقضمٞمف ُمٜمٝمؿ وذًمؽ ٓؾمتامًم٦م اعمراسمٓملم وشمٕمجٞمؾ ٟمجدهتؿ وُم٤ًمقمدهتؿ ود اًمّمٚمٞمٌٞملم، يمام 

ن قمٌـ٤مد سمام يم٤من سمفهق طمـ٤مل ظمٓم٤مب حمٛمد سمـ أدهؿ اًمذي أظمؼم اعمٕمتٛمد ب
(2

وٓ يًتٌٕمد  ،(

. قمٚمؿ اعمٕمتٛمد هبذا آضمتامع ُمـ ىمٌؾ قم٘مده

وىمد ٓىم٧م هذه اخلٓم٤مسم٤مت يمؾ آهتامم ُمـ ىمٌؾ اعمراسمٓملم اسمتداًء سم٤مؾمت٘م٤ٌمل طم٤مُمٚمٞمٝم٤م 

وُمٜمٝم٤م . سم٤مًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م واٟمتٝم٤مًء سمام أسمدوه ُمـ ضوب اًمٕمقن واًمٜمجدة واحلٛمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م

: عمٖمرب وهق اًم٘م٤مئؾ ذم رده قمغم ظمٓم٤مب اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمدُمقىمػ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم طم٤ميمؿ ا

ومٜمحـ يٛملم ًمِمامًمؽ وُم٤ٌمدرون ًمٜمٍمشمؽ ومح٤ميتؽ وواضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ذًمؽ ُمـ اًمنمع »

ش...ويمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم
(3

)  .

وُم٘مقًم٦م اسمـ شم٤مؿمٗملم هذه شم١ميمد أن اًمداومع اًمديٜمل ذم ٟمٍمة ُمًٚمٛمل اعمٖمرب هق اًمداومع 

ع إظمقاهنؿ ُمًٚمٛمل إٟمدًمس ذم أظمقة اًمديـ، ومٝمؿ جيتٛمٕمقن م. إىمقى سملم يم٤موم٦م اًمدواومع

اًمذي يم٤من هيدد اًمقضمقد  (اًمّمٚمٞمٌٞملم)ويتٗم٘مقن ُمٕمٝمؿ أيًْم٤م ذم اًمتّمدي ًمٚمٕمدو اعمِمؽمك 
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.  اإلؾمالُمل ذم إٟمدًمس

ويمام يم٤من ًمٚم٤ٌمسم٤موات واًم٘م٤ًموؾم٦م دور يمٌػم ذم شمًٞمػم احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ود اعمًٚمٛملم 

صمؾ ذم ؿمحذ مهؿ ُمًٚمٛمل اعمٖمرب ًمٜمٍمة سم٤مٕٟمدًمس، يم٤من ًمٕمٚمامء وُمِم٤ميخ إٟمدًمس دور مم٤م

إظمقاهنؿ ُمًٚمٛمل إٟمدًمس، وطم٨م ُمًٚمٛمل إٟمدًمس قمغم اًمقطمدة واًمتْم٤مُمـ واضمتامقمٝمؿ 

وُمـ أسمرز قمٚمامء وُمِم٤ميخ إٟمدًمس اًمذيـ . قمغم يمٚمٛم٦م واطمده شمٕمٞمٜمٝمؿ ًمٚمخروج مم٤م هؿ ومٞمف

 يم٤من هلؿ دور ذم هذا اًمِم٠من أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أدهؿ، وأسمق إؾمح٤مق سمـ ُم٘م٤مٟم٤م، واًم٘م٤ميض

وىمد دمًد دور . اًم٘مٚمٞمٕمل، وأسمق حمٛمد سمـ اًمٕمريب، وأسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًم٤ٌمضمل

ه١مٓء اًمٕمٚمامء ذم شمٙمقيـ اًمٜمقاة إومم ًمقطمدة ُمًٚمٛمل إٟمدًمس ذم قمٍم اًمٓمقائػ، يمام 

يم٤من هلؿ اًمدور إول ذم اؾمتٍماخ ُمًٚمٛمل اعمٖمرب ىم٤مدًة وأومراًدا عم٤ًمقمدة إظمقاهنؿ 

سم٤مٕٟمدًمس ُمـ قمدوان اًمّمٚمٞمٌٞملم
(1

).  

ويري اًم٤ٌمطم٨م أن اًمداومع اًمذايت ًمتحرك قمٚمامء وُمِم٤ميخ إٟمدًمس هق اٟمٕمٙم٤مس عمقىمػ 

طمٙم٤مُمٝمؿ اًمًٚمٌل دم٤مه اًمّمٚمٞمٌٞملم، وقمدم طمٗمٔمٝمؿ ًمألُم٤مٟم٦م اًمتل أويمٚم٧م إًمٞمٝمؿ، وُمـ ذًمؽ 

قمدم دم٤موهبؿ ُمع دقمقة أيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل اًمذي يم٤من يتجقل سمٞمٜمٝمؿ داقمًٞم٤م إي٤مهؿ ًمالضمتامع 

ٓ يٜمٗمل يمام أذٟم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م يمقن سمٕمض ُمٚمقك اًمٓمقائػ ىمد وضمف ُمـ وهذا . حت٧م راي٦م واطمدة

طمقًمف ُمـ اًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ ٓؾمتٍماخ ُمًٚمٛمل اعمٖمرب، ًمٙمـ ىمٞم٤مُمٝمؿ هبذا اًمٕمٛمؾ يم٤من 

.  يمٛمرطمٚم٦م شم٤مًمٞم٦م عم٤م ىم٤مم سمف اًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ وٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م عم٤م أصٌحقا قمٚمٞمف

ؿم٤مريمٝمؿ اًمدور سمّمقرة ومل ي٘متٍم دور اًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ قمغم ُمـ هؿ سم٤مٕٟمدًمس وم٘مد 

شمٙم٤مُمٚمٞم٦م إظمقاهنؿ قمٚمامء وُمِم٤ميخ اعمٖمرب، وذًمؽ سم٢ميّم٤مل اًمّمقرة حل٤ميمؿ سمالدهؿ يقؾمػ 

سمـ شم٤مؿمٗملم وحتٗمٞمزه ُٕمر اجلٝم٤مد سم٤معمِمقرة ًمف وإصدار اًمٗمتٞم٤م اًمتل شمٕمٞمٜمف قمغم إقم٤مٟم٦م إظمقاٟمف 

إٟمدًمًٞملم، وُمٜمٝم٤م ومتقى إسم٤مطم٦م اجلٝم٤مد سم٤مٕٟمدًمس ود اًمّمٚمٞمٌٞملم، وومتقى دمٞمز اؾمتٞمالء 

                                                 

: اًمٜمقيري. 83شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس. 100 – 99  -98، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (1)

شم٤مريخ اًمِمٕمقب، : سمرويمٚمامن. 608، ص10شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 455، ص23هن٤مي٦م إرب، ج

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 337اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص: احلجل. 126سمٓملم، صقمالىم٤مت اعمرا: ظمٚمٞمؾ اًم٤ًمُمرائل. 320ص



وؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم قمغم ُمديٜم٦م ؾمٌتف، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يم٤مٟم٧م اًمٗمتقى اًمتل هتدف خلالص ي

إٟمدًمس ُمـ ساع ُمٚمقيمف أٓ وهل اًمٗمتقى اًمتل دمٞمز حم٤مرسم٦م اسمـ شم٤مؿمٗملم عمٚمقك اًمٓمقائػ 

ومل ي٘مػ أُمر اًمٗمتٞم٤م قمٜمد هذا احلد سمؾ ـُمٚم٥م ُمـ اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ . واًمّمٚمٞمٌٞملم قمغم اًمًقاء

د اًمٖمزازماإلُم٤مم أيب طم٤مُمد سمـ حمٛمد اًمٓمق
(1

ومتقى وظمٓم٤مب ذقمل جلٝم٤مد يقؾمػ سمـ  (

شم٤مؿمٗملم ود ُمٚمقك اًمٓمقائػ واًمّمٚمٞمٌٞملم يمٗمتقى حم٤ميدة
(2

).  

وىمد اؾمتٗم٤مد يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ُمـ ُمقىمػ ه١مٓء اًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ ومٚمؿ يٙمـ ي٘مدُم 

قمغم أُمر إٓ سمٕمد إن يًٌ٘مف سمٛمِمقرهتؿ وإظمذ سمرأهيؿ ًمٕمٚمٛمف
(3

سم٠من هذه اعمِمقرة ؾمتٕمزز ُمـ  (

أُمره سم٤مشم٤ٌمع اعمًٚمٛملم ًمف وـم٤مقمتٝمؿ ٕواُمره، وُمـ وٛمٜمٝمؿ ُمٚمقك اًمٓمقائػ اًمذيـ إطِمٙم٤مم 

رأوا سمٕمد ؾم٘مقط ـمٚمٞمٓمٚم٦م واشمْم٤مح هدف اًمّمٚمٞمٌٞملم أن ٓ ظمٞم٤مر هلؿ ؾمقى آؾمتٜمج٤مد 

.  سم٢مظمقاهنؿ ُمًٚمٛمل اعمٖمرب

أطمدمه٤م ومردي٦م، وإظمرى : ويم٤من اؾمتٜمج٤مد طمٙم٤مم إٟمدًمس سم٤معمراسمٓملم قمغم صقرشملم

وأول ُمـ ىم٤مم . ٓ اًمّمقرشملم سم٤مٓشمّم٤مل اجلّدي ُمع اعمراسمٓملموىمد اُمت٤مزت ك. مج٤مقمٞم٦م

سم٤مٓؾمتٜمج٤مد سم٤معمراسمٓملم ُمـ ُمٚمقك اًمٓمقائػ هق اعمتقيمؾ سمـ إومٓمس، وذًمؽ سم٥ًٌم 

صمؿ شمٌٕمف ذم ذًمؽ يمؾ ُمـ . م1081/ هـ474اؾمتٝمداف اًمّمٚمٞمٌٞملم ٕرايض ممٚمٙمتف ذم قم٤مم 

ة اؾمتٜمج٤مد مج٤مقمل متثؾ ذم صمؿ شمٌع هذه اًمّمقرة اًمٗمردي. اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد وقمٌداهلل سمـ طمٌقس

اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد وقمٌداهلل سمـ طمٌقس واعمتقيمؾ اسمـ إومٓمس، طمٞم٨م اضمتٛمٕم٧م يمٚمٛمتٝمؿ قمغم 

                                                 

مل، ًمف قمدد ُمـ اًمٙمت٥م ُمٜمٝم٤م يمت٤مب هق اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٖمزازم، إُم٤مم وم٘مٞمف ُمتؽ    (1)

اٟمٔمر اسمـ اًمّمالح . هـ505، شمقذم سمٓمقس صٌٞمح٦م يقم آصمٜملم اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م "اعم٘م٤مصد"

، دار اًمٌِم٤مئر 1ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، حت٘مٞمؼ حمٞمل اًمديـ قمكم ٟمجٞم٥م، ط: صمامن اًمِمٝمرزوريشم٘مل اًمديـ ع

.   وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 265م، ص1992/  هـ1413اإلؾمـالُمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

اسمـ . 299ؿمقاهد اجلٚمـ٦م، ص: أسمق سمٙمـر سمـ اًمٕمريب. 100 – 99  -98، ص2احلـٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسمـ٤مر    (2)

طمًلم . 136 – 135قمالىم٤مت اعمراسمٓملم، ص: ظمٚمٞمؾ اًم٤ًمُمرائل. 249، ص6اسمـ ظمٚمدون، ج شمـ٤مريخ: ظمٚمدون

. 131، ص3اعمًٚمٛمقن ذم إٟمدًمس، ج: دوزي. 182 – 181، ص2ُمقؾمققم٦م شمـ٤مريخ إٟمدًمس، ج: ُم١مٟمس

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 337اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص: احلجل

. 136 – 135قمالىم٤مت اعمراسمٓملم، ص: ائلظمٚمٞمؾ اًم٤ًمُمر. 100 – 99، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (3)



وهذا هق احلؼ اًمذي يم٤من ًمزاًُم٤م قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مقُمقا سمف ُمـ . آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٞمقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم

 ُم٤م ىمٌؾ أن شمً٘مط ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م، ويٚمتزُمقا سمف سمٕمد ذًمؽ، ًمٙمٜمٝمؿ قم٤مدوا يمام ؾمٞمٔمٝمر ٓطمً٘م٤م إمم

.  يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ خت٤مذل واؾمتٜمج٤مد سم٠مقمدائٝمؿ اًمّمٚمٞمٌٞملم

ومل ي٘متٍم سمٕمض ُمٚمقك اًمٓمقائػ سمٓمٚم٥م آؾمتٜمج٤مد وإرؾم٤مل اًمرؾمؾ سمؾ قمؼم أطمدهؿ 

٤ًٌم ٟمٍمة إظمقاٟمف ُمًٚمٛمل اعمٖمرب، وذًمؽ ٕيمثر  سمٜمٗمًف هلذه اًمٖم٤مي٦م وهق اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد ـم٤مًم

/ هـ479ٟمدًمس ؾمٜم٦م ُمـ ُمرة، يم٤مٟم٧م أوهل٤م ىمٌؾ قمٌقر يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إول ًمأل

م1088/ هـ481م، واًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد سمٜم٤مء أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس حلّمـ ًمٞمٞمط ؾمٜم٦م 1086
(1

) .

٤ًٌم قمغم آؾمتٜمج٤مد  وقمغم أي أُمر يم٤من وم٘مد يم٤من شمقاومؼ أهؾ إٟمدًمس طمٙم٤مًُم٤م وؿمٕم

سمٞمقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم عم٤م يم٤من قمٚمٞمف هق ورضم٤مًمف ُمـ إيامن وىمقة وسم٤ًمًم٦م ومحٞم٦م ديٜمٞم٦م ًمٜمٍمة 

صـد ظمٓمر اًمٜمّم٤مرى اًمذي يم٤مد أن يٕمّمػ سم٤معمًٚمٛملم ذم إٟمدًمس، إظمقاهنؿ ذم إٟمدًمس و

وسمال ؿمؽ يم٤من ًمٚمداومع اًمديٜمل أصمره اًم٤ٌمًمغ ذم حترك اعمراسمٓملم ًمٜمجدة ُمًٚمٛمل إٟمدًمس 

.   وآؾمتج٤مسم٦م ًمٍمخيٝمؿ

وىمد سمدأ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم محٚمتف اًمٕمًٙمري٦م ًمٜمٍمة إٟمدًمًٞملم ُمـ احلٛمالت 

ويم٤مٟم٧م ؾمٌتف . اًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م واًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦ماًمّمٚمٞمٌٞم٦م سم٢مىم٤مُم٦م ىم٤مقمدشملم قمًٙمريتلم ًمف ب

ىم٤مقمدة اعمراسمٓملم سم٤مًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م سمٕمد أن اٟمتزقمٝم٤م اعمٕمز سمـ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ُمـ يد 

ًٓ سمحرًي٤م  ص٤مطمٌٝم٤م ؾم٘مقت اًمؼمهمقاـمل، وذًمؽ سمٛم٤ًمقمدة اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد اًمذي وضمف أؾمٓمق

ٟم٦م ؾمٌتفُمـ إؿمٌٞمٚمٞم٦م عم٤ًمقمدة ضمٞمش يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ذم اًمًٞمٓمرة قمغم ُمدي
(2

).  
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صمؿ يم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء إطمدى ُمدن اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م صم٤مين 

ىمقاقمد يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم، وم٘مد أؿم٤مر قمٌداًمرمحـ سمـ أؾم٤ٌمط وُم٤مًمؽ سمـ وهٞم٥م وزيرا اسمـ 

وىمٌؾ أن حيٙمؿ اسمـ . شم٤مؿمٗملم قمٚمٞمف سم٤مخت٤مذ اجلزيرة اخلياء ىم٤مقمدة ًمف ىمٌؾ قمٌقره إمم إٟمدًمس

ؾمٞمٓمرشمف قمغم اجلزيرة اخلياء أطمٙمؿ ؾمٞمٓمرشمف قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق احلد اًمٗم٤مصؾ شم٤مؿمٗملم 

صمؿ ظم٤مـم٥م اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد سمٛمٜمحف اجلزيرة اخلياء . سملم اًمٕمدوشملم اعمٖمرسمٞم٦م وإٟمدًمًٞم٦م

يمٛمريمز اٟمٓمالق حلٛمٚمتف اًمٕمًٙمري٦م سمٌالد إٟمدًمس، قمغم أن يٙمت٥م ًمف قم٘مًدا سمذًمؽ
(1

وذم هذا  .(

طمتك اسمٜمف ه ُمـ ُمٕم٤موٟمٞمف اه وقم٤مـمٗمتف وقم٤مرض يمؾ ُمـ طمقلاعمقىمػ ؾمٌؼ قم٘مؾ اعمٕمتٛمد هق

٤ًٌم اسمٜمف اًمرؿمٞمد أي سمٜمل، واهلل ٓ يًٛمع قمٜمل أسمًدا »: قمٌداهلل اًمرؿمٞمد، وىمـ٤مل ُم٘مقًمتف اًمِمٝمػمة خم٤مـم

أين أقمدت إٟمدًمس دار يمٗمر، وٓ شمريمتٝم٤م ًمٚمٜمّم٤مرى، ومت٘مقم قمكم اًمٚمٕمٜم٦م ذم ُمٜم٤مسمر اإلؾمالم ُمثٚمام 

.  شقمٜمدي ظمػم ُمـ طمرز اخلٜم٤مزير ىم٤مُم٧م قمغم همػمي، طمرز اجلامل واهلل

وإصمر هذا اعمقىمػ سمٕم٨م اعمٕمتٛمد سمٕم٘مد اجلزيرة اخلياء إمم اسمـ شم٤مؿمٗملم
(2

ذم وىم٧م يم٤من  ،(

سمف اسمـ شم٤مؿمٗملم يٕمد اًمٕمدة ًمٚمٕمٌقر إمم إٟمدًمس، وم٘مد وضمف ٟمداًء ًمٚم٘م٤مدة وأقمٞم٤من اجلٜمد ووضمقه 

                                                                                                                                               

، 2شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 248، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 360ص
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د اًمّمٚمٞمٌٞملم سم٤مٕٟمدًمس، ىم٤ٌمئؾ اًمؼمسمر ًمٚم٘مدوم إًمٞمف سمًٌتف ًمتٚمٌٞم٦م ٟمداء اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ض

.  وم٤مضمتٛمع ًمديف ٟمحق ؾمٌٕم٦م آٓف وم٤مرس وقمدد يمثػم ُمـ اًمراضمٚم٦م

وُمـ اًم٘م٤مقمدة إومم ؾمٌتف سمدأ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ذم إضم٤مزة ضمٞمِمف إمم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م 

اجلزيرة اخلياء ذم جمٛمققم٤مت ُمتت٤مسمٕم٦م قمغم رأس يمؾ جمٛمققم٦م ىم٤مئد، ويم٤من أوهل٤م سم٘مٞم٤مدة داود 

دة يقؾمػ يـ شم٤مؿمٗملم ىمٌؾ فمٝمر يقم اخلٛمٞمس ُمٜمتّمػ رسمٞمع إول سمـ قم٤مئِم٦م، وآظمره٤م سم٘مٞم٤م

م1086متقز ُمـ قم٤مم  30/ هـ479ُمـ قم٤مم 
(1

).  

وسمقصقل اسمـ شم٤مؿمٗملم إمم اجلزيرة اخلياء سمدأ هتٞمئتٝم٤م يم٘م٤مقمدة ومٕمٚمٞم٦م ًمف، ومٌٜمك 

. أؾمقاره٤م، ورُمؿ ُم٤م شمِمٕم٨م ُمـ أسمراضمٝم٤م، وأىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ظمٜمدىًم٤م، صمؿ زوده٤م سم٤معم١من وإؾمٚمح٦م

زيرة اخلياء ٓسمـ شم٤مؿمٗملم أىم٤مم هب٤م ىمقة قمًٙمري٦م ُمٜمت٘م٤مة ُمـ رضم٤مًمف يمح٤مُمٞم٦م وٕمهٞم٦م اًم٩م

صم٤مسمت٦م سم٤معمديٜم٦م
(2

).   

وسم٘مدوم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم وضمٞمِمف إمم اجلزيرة اخلياء ىمدم إًمٞمف ُمٚمقك اًمٓمقائػ يمٌؾ 

ومٙم٤من اًمتٕم٤مون اعمِمؽمك سملم ُمًٚمٛمل اعمٖمرب وُمًٚمٛمل إٟمدًمس حت٧م ىمٞم٤مدة يقؾمػ . سمجٜمده

اجلٛمع شمقضمف يقؾمػ عمح٤مرسم٦م أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس أيمثر زقمامء اًمّمٚمٞمٌٞملم سمـ شم٤مؿمٗملم، وهبذا 

ظمٓمًرا قمغم سمالد إٟمدًمس، واًمذي يم٤من حم٤مًسا عمديٜم٦م هىمًٓم٦م قمٜمد قمٌقر يقؾمػ 

ًمألٟمدًمس
(3

).  
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. 183إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 35 – 34، ص2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 117اعمٕمج٥م، ص
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ويمام اضمتٛمع طمٙم٤مم إٟمدًمس حت٧م راي٦م يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم، اضمتٛمع ٟمّم٤مرى أورسم٤م 

أًمػ ُم٘م٤مشمؾحت٧م راي٦م أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس سمٕمدد مل ي٘مؾ قمـ أرسمٕملم 
(1

ويمؾ هذه إقمداد  .(

ًمٕمٚمؿ اًمٓمروملم سم٠ممهٞم٦م هذا اًمٚم٘م٤مء ذم اًمٍماع اًمدائر سملم اًم٘مقى اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘مقى اًمٜمٍماٟمٞم٦م 

وهلذا . سم٤مٕٟمدًمس، طمٞم٨م ؾمػمضمح اعمٜمتٍم يمٗم٦م أشم٤ٌمقمف ذم جم٤مل شمقاضمده اًمًٞم٤مد سم٤مٕٟمدًمس

إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م صمؿ ُمٜمٝم٤م أيًْم٤م مل يٜمتٔمر يمال اًمٓمروملم ىمدوم أظمر إًمٞمف، ومتقضمف يقؾمػ سمٛمـ ُمٕمف 

إمم ُمقوع اًمزٓىم٦م
(2

، ويمذًمؽ حترك أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس سم٘مقشمف إمم سمالد إٟمدًمس سم٤مدم٤مه (

اًمزٓىم٦م وذًمؽ رهم٦ٌم ُمٜمف ذم أن شمٙمقن اعمقىمٕم٦م سم٠مرض اعمًٚمٛملم يمل ي٠مُمـ قمغم سمالده ذم طم٤مل 

اهلزيٛم٦م، وًمٙمل يٙمقن اعمقوع ُمـ ص٤محلف ذم طم٤مل اٟمتّم٤مره قمغم اعمًٚمٛملم إليمامل إهم٤مرشمف 

.   سمالدهؿقمغم

يم٤من سملم اعمٕمًٙمريـ ُم٤ًموم٦م صمالصم٦م ــ  وقمٜمدُم٤م وصـؾ اًمٗمري٘م٤من ىمرب ُمقوع اًمزٓىم٦م

أراد أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس إقمامل احلٞمٚم٦م واخلديٕم٦م قمغم اعمًٚمٛملم، وم٠مرؾمؾ إمم اعمٕمتٛمد ــ  أُمٞمـ٤مل

سم٠من همًدا يقم اجلٛمٕم٦م وهق قمٞمديمؿ، »: سمـ قم٤ٌمد يقم اخلٛمٞمس ُمـ أول رضم٥م ظمٓم٤مسًم٤م ي٘مقل ومٞمف

شد وهق قمٞمدٟم٤م ومٚمٞمٙمـ ًم٘م٤مؤٟم٤م سمٞمٜمٝمام وهق يـقم اًم٧ًٌموسمٕمده إطمـ
(3

وهذه احلٞمٚم٦م فم٤مهرة  .(

.  اعمٙمٜمقن طمٞم٨م يم٤من أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس هيدف ُمـ ظمالهل٤م إمم ُم٤ٌمهمت٦م اعمًٚمٛملم يقم اجلٛمٕم٦م

وىمد أظمؼم اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم سمٛمٙمٜمقن هذه اًمرؾم٤مًم٦م ٕظمذ احلٞمٓم٦م 

وم٘مد ىمدم إًمٞمف ضمقاؾمٞمًف ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م خيؼموٟمف  وومٕماًل طمدث ُم٤م شمقىمٕمف اعمٕمتٛمد،. واحلذر
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سمتحرك اًمّمٚمٞمٌٞملم عمٝم٤ممج٦م اعمًٚمٛملم، وم٠مقمد ىمقشمف وأؿمٕمر اسمـ شم٤مؿمٗملم سمذًمؽ، ومٙم٤من اًمٚم٘م٤مء 

يقم اجلٛمٕم٦م ذم ــ  (ؾم٤ميمراًمٞم٤مس)شمًٛمك هذه اعمقىمٕم٦م ذم اعمّم٤مدر إؾم٤ٌمٟمٞم٦م ــ  سمٛمقوع اًمزٓىم٦م

اعمٕمريم٦م أول اًمٜمٝم٤مر م، وىمد سمدأت 1086/ هـ479اًمٕمنم إومم ُمـ ؿمٝمر رضم٥م قم٤مم 

سمّمدام سملم اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد وأًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس أصمخـ يمؾ ُمٜمٝمام أظمر، ذم وىم٧م مل يّمؾ سمف 

ورهمؿ قمدم وصقل اسمـ شم٤مؿمٗملم إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل إٓ . يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إمم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م

صم٦م أن اعمٕمتٛمد مل شمٜمثٜمل قمزيٛمتف سمؾ اؿمتد إساًرا قمغم اًم٘مت٤مل طمتك أٟمف قُم٘مرت ُمـ حتتف صمال

أومراس وأصٞم٥م قمدة إص٤مسم٤مت ذم أٟمح٤مء ضمًده، وسمٞمٜمام هق قمغم هذه احل٤مل إذ سمٗمرىم٦م ُمـ 

ضمٞمش اعمراسمٓملم ي٘مقده٤م داود سمـ قم٤مئِم٦م شمدظمؾ إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل، صمؿ يتٌٕمٝم٤م اسمـ شم٤مؿمٗملم 

ومٙم٤مٟم٧م اًمدائرة قمغم أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس وٟمـ٤مل هزيٛم٦م ؾم٤مطم٘م٦م مل شمٌِؼ ُمـ ضمٞمِمف . سمٙم٤موم٦م ضمٜمده

ُم٤مئ٦م وم٤مرس اًمتج٠م هبؿ إمم ضمٌؾ ُمٜمٞمع، صمؿ هم٤مدره قمٜمدُم٤م ضمٜمح ؾمقى قمدد يًػم ىُمدر سمخٛمس

اًمٚمٞمؾ ُمٜمٝمزًُم٤م إمم ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م 
(1

وهذه اًمٜمٝم٤مي٦م هل هن٤مي٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ُمتك ُم٤م يم٤من اعمًٚمٛمقن  .(

حت٧م راي٦م واطمدة وقمغم ىمٚم٥م واطمد
(2

). 

وُمـ ُمقوع اًمزٓىم٦م أرؾمؾ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم اًمرؾمؾ ٕرايض اعمًٚمٛملم سم٤مٕٟمدًمس 

ىم٤مم يقؾمػ ــ  ء، يٜم٘مٚمقن هلؿ اًمٌنمى سم٤مٟمتّم٤مر اعمًٚمٛملم قمغم اًمّمٚمٞمٌٞملمواعمٖمرب قمغم اًمًقا
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طمريم٦م آؾمؽمداد سم٤مٕٟمدًمس وشمٓمقره٤م طمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن فمٝمقر : قمكم أمحد. 409 – 408 – 407، ص2ج

. 171م، ص2002/ هـ1422، 21اًمت٤مؾمع اهلجري ودور اعمٖم٤مرسم٦م ذم يمٌح مج٤مطمٝم٤م، جمٚم٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب، ع 

Salma Khadra: The Legacy، P 62. 

يؾ اعمٕمريم٦م ًمٕمدم أصمرت اعمّم٤مدر واعمراضمع ُمقىمٕم٦م اًمزٓىم٦م طم٘مٝم٤م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ًمذا اسمتٕمد اًم٤ٌمطم٨م قمـ شمٗم٤مص    (2)

شم٤مريخ : شم٤مريخ إٟمدًمس، وأؿم٤ٌمخ: آؾمتٓمراد ذم ُمقوققمٝم٤م، وًمالزدي٤مد قمـ ُمقىمٕم٦م اًمزٓىم٦م اٟمٔمر اسمـ اًمٙمردسمقس

. إٟمدًمس



سمـ شم٤مؿمٗملم ذم هن٤مي٦م اعمٕمريم٦م سمتقزيع اًمٖمٜم٤مئؿ قمغم أهؾ إٟمدًمس
(1

ورهمؿ يمقن هذا آٟمتّم٤مر  .(

ىمد هٞم٠م اًمٗمرص٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم عمت٤مسمٕم٦م اًم٘مت٤مل ود اًمّمٚمٞمٌٞملم إٓ أن ذًمؽ مل حيدث ًمٕمقدة 

ن ومرغ يقؾمػ ُمـ ُمقىمٕم٦م اًمزٓىم٦م طمتك ورد إًمٞمف ظمؼم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إمم اعمٖمرب، ومام أ

ووم٤مة اسمٜمف أيب سمٙمر ٟم٤مئٌف قمغم اعمٖمرب، ومٙم٤من ًمزاًُم٤م قمٚمٞمف أن يؽمك ُم٤م سمٞمده ويٕمقد إمم اعمٖمرب 

وىمد يم٤مٟم٧م وضمٝمتف ُمـ اًمزٓىم٦م إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م وم٤مجلزيرة اخلياء، وشمذيمر سمٕمض . إلىمرار طمٙمٛمف

أي٤مم صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اجلزيرة اخلياء، وُمٜمٝم٤م  اعمّم٤مدر أن اسمـ شم٤مؿمٗملم أىم٤مم سمٔم٤مهر إؿمٌٞمٚمٞم٦م صمالصم٦م

إمم ؾمٌتف ومٛمرايمش
(2

)  .

وفم٤مهر إُمر أن قمقدة يقؾمػ إمم اعمٖمرب يم٤مٟم٧م سمٕمد شمريمف ًمٕمدد ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم ُمـ 

ضمٞمِمف سم٤مٕٟمدًمس، وهق اًمذي أىم٤مم ىمٌؾ ذًمؽ طم٤مُمٞم٦م صم٤مسمت٦م سم٤مجلزيرة اخلياء حت٧م ىمٞم٤مدة ىمريٌف 

سُمٚمجلم
(3

).  

ًمٚمٛمٖمرب ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمقىم٧م حللم اؾمتدقم٤مء أهؾ وىمد يمٚمٗم٧م قمقدة يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم 

. إٟمدًمس ًمف ُمرة أظمرى، طمٞم٨م قم٤مد اًمّمٚمٞمٌٞمقن إمم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ ىمت٤مل ًمٚمٛمًٚمٛملم

ومرهمؿ هزيٛم٦م اًمّمٚمٞمٌٞملم سم٤مًمزٓىم٦م إٓ أن اإلسار اًمّمٚمٞمٌل ٓزال ىم٤مئاًم ٓيمت٤ًمح إٟمدًمس 

ٕٟمدًمس أًمٗمقٟمًق وٕضمؾ هذا أىم٤مم ىم٤مئد اًمّمٚمٞمٌٞملم سم٤م. وإزاًم٦م احلٙمؿ اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م

اًم٤ًمدس طمّمـ ًمٞمٞمط سمنمق إٟمدًمس ىم٤مقمدًة هي٤مضمؿ ُمٜمٝم٤م أرايض اعمًٚمٛملم سمجقار ىم٤مقمدشمف 

إومم ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م، وهٜم٤م يم٤من شمريمٞمز أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس قمغم ُمٜمٓم٘م٦م ذق إٟمدًمس 

سمِمٙمؾ ظم٤مص ُمع قمدم إمه٤مًمف عمٝم٤ممج٦م أرايض إٟمدًمس إظمرى، وم٘مد هقمج٧م ُمرؾمٞم٦م 

ويم٤من يدقمؿ أًمٗمقٟمًق . وهمػمه٤م ُمـ ُمدن وطمقاض إٟمدًمس وإؿمٌٞمٚمٞم٦م وهىمًٓم٦م وسمٚمٜمًٞم٦م

اًم٤ًمدس ذم محالشمف هذه ضمٜمد ُمـ اعمح٤مرسملم اًمٗمرٟمًٞملم واًمٜمقرُم٤مٟمديلم وهمػمهؿ ُمـ ضمٜمد 

                                                 

شمـ٤مريخ : أؿم٤ٌمخ. 189إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 116، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

. 407، ص2اًمٜمٌقغ اعمٖمريب، ج: يمٜمقن. 88إٟمدًمس، ص

ُمـ أيمؼم ُمدن اعمٖمرب، شم٘مع ذم همرب سمالد اعمٖمرب إىمَم، سمٜم٤مه٤م يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم : (Marrakech)ُمرايمش     (2)

.  111، ص5ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. هـ470ذم قم٤مم 

.  1501اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم. 610، ص10شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: اًمذهٌل    (3)



اًمّمٚمٞمٌٞملم، وذًمؽ يمٚمف سمدقمؿ ُمـ اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمٜمٍماٟمٞم٦م عم٤ًمقمدة ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ذم ىمت٤مهلؿ ود 

اعمًٚمٛملم
(1

ٟمقا قمٚمٞمف ىمٌؾ ُمقىمٕم٦م اًمزٓىم٦م ُمـ ذم وىم٧م قم٤مد ومٞمف طمٙم٤مم اًمٓمقائػ إمم ُم٤م يم٤م ،(

وُمرىم٦ٍم وشمٜم٤مزع متٜمٕمٝمؿ ُمـ أن يتحدوا حت٧م راي٦م أطمدهؿ وًمق ذم ىمت٤مهلؿ ود أقمدائٝمؿ 

وقمغم هذا احل٤مل مل يٙمـ هٜم٤مك طمؾ هلجامت اًمّمٚمٞمٌٞملم ؾمقى . اًمّمٚمٞمٌٞملم قمغم أىمؾ شم٘مدير

احلؾ اًم٤ًمسمؼ وهق آؾمتٜمج٤مد سمٛمًٚمٛمل اعمٖمرب، وهذا ُم٤م وقم٤مه قم٘مالء إٟمدًمس وؾمػموا 

ضمٚمف اًمرؾمؾ واخلٓم٤مسم٤مت ًمٞمقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم، وُمـ وٛمٜمٝمؿ اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد اًمذي قمؼم ٕ

إمم اعمٖمرب عم٘م٤مسمٚم٦م اسمـ شم٤مؿمٗملم، وم٤مًمت٘م٤مه سمقادي ؾمٌق، وؿمٙم٤م ًمف أطمقال إٟمدًمس ودقم٤مه 

ًمٚمٕمٌقر إًمٞمٝم٤م ًمٜمجدهت٤م ُمـ هجامت اًمّمٚمٞمٌٞملم
(2

).  

قم٤مم  ومٗمل. ومٙم٤من قمغم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إضم٤مسم٦م ٟمداء إظمقاٟمف ُمًٚمٛمل إٟمدًمس

م قمؼم اسمـ شم٤مؿمٗملم ُمـ ُمديٜم٦م ىمٍم اعمج٤مز إمم ىم٤مقمدشمف سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 1088/ هـ481

وئمٝمر أن أهمٚم٥م ىمقة . اجلزيرة اخلياء، وُمٜمٝم٤م أظمذ يٕمد قمدشمف ًم٘مت٤مل أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس

اسمـ شم٤مؿمٗملم ذم هذه اعمرة يم٤مٟم٧م سم٤مجلزيرة اخلياء ممـ أىم٤مُمٝمؿ هب٤م، ومال ئمٝمر ُمـ ظمالل 

. ات ًمٞمقؾمػ طم٤مل قمٌقره ًمٚمٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اًمٕمٙمس ُمـ اعمرة إومماعمّم٤مدر اإلؿم٤مرة ًم٘مق

وُمـ اجلزيرة اخلياء ظم٤مـم٥م اسمـ شم٤مؿمٗملم ُمٚمقك اًمٓمقائػ سم٠من اعمققمد سمٞمٜمٝمؿ طمّمـ ًمٞمٞمط، 

وىمد ؾمٌؼ اسمـ قم٤ٌمد ُمٚمقك اًمٓمقائػ ذم آٟمْمامم ًمٞمقؾمػ طمٞم٨م اؾمت٘مٌٚمف سم٤مجلزيرة اخلياء 

قمٜمد قمٌقره سم٠مًمػ داسم٦م حتٛمؾ اعمػمة
(3

).  

يع إول ُمـ هذا اًمٕم٤مم حترك اسمـ شم٤مؿمٗملم سم٘مقاشمف ُمـ اجلزيرة اخلياء سم٤مدم٤مه وذم رب

                                                 

ُمٕم٤ممل شم٤مريخ : طمًلم ُم١مٟمس. 192إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 108اًمتٌٞم٤من، ص: إُمػم قمٌداهلل    (1)

.    149 – 148قمالىم٤مت اعمراسمٓملم، ص: ظمٚمٞمؾ اًم٤ًمُمرائل. 197اعمٖمرب، ص
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.  139، ص3اعمًٚمٛمقن ذم إٟمدًمـس، ج: دوزي. 51، ص2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 193



ُم٤مًم٘م٦م داومًٕم٤م طم٤ميمٛمٝم٤م اعمًتٜمٍم سم٤مهلل متٞمؿ سمـ سمٚم٘ملم سمـ سم٤مديس
(1

إمم اًمتحرك ُمٕمف سم٤مدم٤مه  (

طمّمـ ًمٞمٞمط، وىمرب طمّمـ ًمٞمٞمط وارم ُمٚمقك اًمٓمقائػ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم قمغم اعمققمد 

سم٤مد وقمٌداهلل سمـ سمٚم٘ملم طم٤ميمؿ همرٟم٤مـم٦م واعمٕمتّمؿ سمـ اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف، وُمٜمٝمؿ اعمٕمتٛمد سمـ ع

صامدح طم٤ميمؿ اعمري٦م واسمـ رؿمٞمؼ طم٤ميمؿ ُمرؾمٞم٦م اًمذي ؾم٤ممه٧م ُمديٜمتف ُمرؾمٞم٦م ذم شمزويد هذه 

اًم٘مقات سمآٓت احلرب
(2

). 

وهبذا اًمتح٤مًمػ ضب اسمـ شم٤مؿمٗملم احلّم٤مر قمغم طمّمـ ًمٞمٞمط اًمذي شمقاضمد سمف أًمٗمقٟمًق 

ورهمؿ شمِمديد اسمـ . هنؿ أًمػ وم٤مرساًم٤ًمدس سم٘مقة شُم٘مدر سمثالث قمنمة أًمػ ُم٘م٤مشمؾ م

شم٤مؿمٗملم وُمٚمقك اًمٓمقائػ احلّم٤مر قمغم طمّمـ ًمٞمٞمط وىمٓمع اعم١من قمٜمف إٓ أن ذًمؽ مل جيِد ذم 

ويٕمقد قمدم ٟمج٤مح احلّم٤مر إمم شمٗمٙمؽ اًم٘مقات . اًمقصقل إمم احلّمـ واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمف

اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ داظمٚمٝم٤م، وهق ُم٤م دومع اسمـ شم٤مؿمٗملم ًمرومع احلّم٤مر قمـ طمّمـ ًمٞمٞمط واًمٕمـقدة 

اعمٖمرب سمٕمد ُمروره سم٤معمري٦م صمؿ اجلزيرة اخلياء إمم
(3

وىمد يم٤مٟم٧م قمـقدة اسمـ شم٤مؿمٗملم إمم  .(

سمالده هبذه اًمّمقرة طمرًص٤م ُمٜمف قمغم قمدم طمدوث هزيٛم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم شمقهـ قمزيٛمتٝمؿ 

وشمٙمن ؿمقيمتٝمؿ سمٕمد اٟمتّم٤مرهؿ سم٤مًمزٓىم٦م، ظم٤مص٦م وأن وُمرىم٦م ُمٚمقك اًمٓمقائػ وحت٤مؾمدهؿ 

اؿمٗملم، وهق ُم٤م شم١ميمده اعمّم٤مدر سمٕمقدشمف إمم اعمٖمرب ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ىمد اشمْمح٧م أُم٤مم قمٞمٜمل اسمـ ت

يمام أن حت٤مؾمد ُمٚمقك اًمٓمقائػ وصؾ هبؿ عمدى دومٕمٝمؿ . وىمد شمٖمػم رأيف ذم ُمٚمقك اًمٓمقائػ

ًمٚمتِمٙمٞمؽ ذم اسمـ شم٤مؿمٗملم سم٠مٟمف يرهم٥م ذم اًمًٞمٓمرة قمغم إٟمدًمس ًمّم٤محلف، وهق ُم٤م اشمْمح ًمف 
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. 139، ص3إٟمدًمس، ج



ويم٤من داومًٕم٤م آظمر ًمٚمٕمقدة إمم سمالده
(1

).   

اسمـ شم٤مؿمٗملم يمثػًما قمـ إٟمدًمس ومال زال واضمٌف اًمديٜمل يدومٕمف  ورهمؿ هذا مل يٌتٕمد

وىمد يم٤مٟم٧م هذه اًمّمٗم٦م سم٠من شمٗمرد . ًمٜمٍمة إظمقاٟمف اعمًٚمٛملم سم٤مٕٟمدًمس قمغم أي صٗم٦م يم٤مٟم٧م

٤ًٌم ذم أن يًٞمٓمر قمغم أرايض إٟمدًمس  يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم سم٘مقٍة شمقضمف هب٤م إمم إٟمدًمس راهم

. حت٤مؾمد ُمٚمقك اًمٓمقائػ وشمٜم٤مزقمٝمؿيمل يتٗمرغ ومٞمام سمٕمد ًم٘مت٤مل اًمّمٚمٞمٌٞملم سمٕمٞمًدا قمـ 

م سمٕمدُم٤م اؾمتٖمرق ُمدة زُمٜمٞم٦م 1090/ هـ483ويم٤من قمٌقر يقؾمػ إمم إٟمدًمس ذم قم٤مم 

/ هـ481يم٤مومٞم٦م ًمإلقمداد هلذه اعمٝمٛم٦م، طمٞم٨م أٟمف ظمرج ُمـ إٟمدًمس ُمتٖمػًما قمغم طمٙم٤مُمٝم٤م ذم قم٤مم 

يٜم٦م وىمد سمدأ يقؾمػ ُمٝمٛمتف سم٤مٕٟمدًمس سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م طمٞم٨م وؿ ُمد. م1088

ـمريػ إمم طمٙمٛمف سمجقار ضم٤مرهت٤م ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء، ويم٤من ذًمؽ سمّمقرة ُمٞمنة
(2

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ذًمؽ شمؿ سمدقمؿ وُم٤ًمٟمدة ُمـ أهؾ ـمريػ ٟمٗمًٝم٤م، وهؿ اًمذيـ 

اؾمت٤مؤوا يمٌ٘مٞم٦م ؾمٙم٤من ُمدن إٟمدًمس ُمـ طمٙم٤مُمٝمؿ وأىمٌٚمقا قمغم آٟمْمقاء حت٧م طمٙمؿ 

يرى اًم٤ٌمطم٨م أن ًمٚم٘مقة اًمتل أسم٘م٤مه٤م اسمـ شم٤مؿمٗملم يمام . اعمراسمٓملم يمام ومٕمؾ ؾمٙم٤من ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م

سم٤مجلزيرة اخلياء دوًرا آظمًرا ذم اًمتٛمٝمٞمد ًمْمؿ ُمديٜم٦م ـمريػ، وسم٨م ومٙمرة آٟمْمقاء حت٧م 

. طمٙمؿ اعمراسمٓملم

م اًمٜمداء سم٤مؾمؿ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم سمٛمديٜم٦م 1090/ هـ483وؿمٝمد ؿمقال ُمـ قم٤مم 

.  ـمريػ إقمالًٟم٤م سم٤مٟمْمامُمٝم٤م حلٙمؿ اسمـ شم٤مؿمٗملم

قمتٛمد سمـ قم٤ٌمد ٓسمـ شم٤مؿمٗملم سم٤مجلزيرة اخلياء قمٜمد قمٌقره، إٓ أن اسمـ ورهمؿ ُمقاوم٤مة امل

٤ًٌم ذم إزاًم٦م طمٙمؿ اًمٓمقائػ ُمـ إٟمدًمس ًمٕمٚمٛمف سمٛمدى ؾمقء هيرة  شم٤مؿمٗملم ٓزال راهم

                                                 

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، : اعم٘مري. 146 – 145اًمتٌٞم٤من، ص: إُمػم قمٌداهلل. 143، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

.  246، ص4ج

، 10شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: اًمذهٌل. 123اعمٕمج٥م، ص: اعمـرايمٌم. 143، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (2)

. 337، ص2دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 610ص
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وم٢مًمٞمف ؿمٙم٤م اعمًتٜمٍم سم٤مهلل متٞمؿ سمـ سمٚم٘ملم طم٤ميمؿ ُم٤مًم٘م٦م . طمٙم٤مُمٝم٤م، وإو٤مقمتٝمؿ ًمٌالد إٟمدًمس

سملم يديف اظمتٚمػ اعمٕمتٛمد سمـ قمٌـ٤مد وقمٌداهلل سمـ أظمـ٤مه قمٌداهلل سمـ سمٚم٘ملم طم٤ميمؿ همرٟم٤مـم٦م، و

سمٚم٘ملم
(1

.  ومٙم٤من إصٚمح ًمألٟمدًمس وٓسمـ شم٤مؿمٗملم إزاًم٦م ه١مٓء احلٙم٤مم وإهن٤مء طمٙمٛمٝمؿ ،(

وىمد رهم٥م اسمـ شم٤مؿمٗملم اإلهاع ذم إضمٝم٤مزه قمغم طمٙمؿ اًمٓمقائػ، وًمذًمؽ وضمف ىمقاشمف 

ٟم٤مـم٦م، ومٙم٤من ًمف وىم٤مد اسمـ شم٤مؿمٗملم محٚم٦م شمقضمف هب٤م إمم همر. عمدن إٟمدًمس ًمإلهاع ذم ذًمؽ

دظمقهل٤م واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م واًم٘مٌض قمغم طم٤ميمٛمٝم٤م قمٌداهلل سمـ سمٚم٘ملم يقم إطمد اًمث٤مًم٨م قمنم 

اًمٓمقائػ ذم شمٜم٤مومًٝمؿ  طمٙم٤مم ةًمالؾمتٛمراري وشم٠ميمٞمًدا. م1090/ هـ483ُمـ رضم٥م ًمٕم٤مم 

ٟمف ُم٤م أن ومرغ اسمـ شم٤مؿمٗملم ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم همرٟم٤مـم٦م طمتك ىمدم إًمٞمف اعمٕمتٛمد سمـ أوحت٤مؾمدهؿ، ف

٤ًٌم ذم أن يٛمٜمح ُمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م  قم٤ٌمد ُمٔمٝمًرا وٓءه وُم٤ٌمريًم٤م ُم٤م حت٘مؼ ٓسمـ شم٤مؿمٗملم، وراهم

قمقًو٤م قمـ اجلزيرة اخلياء، ًمٙمٜمف مل جيد ُمـ اسمـ شم٤مؿمٗملم ؾمقى اإلقمراض اًمذي وضمده 

هـق وأُمث٤مًمف ُمـ طمٙم٤مم اًمٓمقائػ طملم شمٙمقن طم٤مضم٤مهتؿ ومٞمام شمِمتٝمٞمف أهقاؤهؿ
(2

).  

وؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ىم٤مئده ؾمػم سمـ أيب ويم٤مسمـ سمٚم٘ملم يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م اسمـ قم٤ٌمد، وم٘مد أرؾمؾ ي

ورهمؿ خم٤مـم٦ٌم اعمٕمتٛمد ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم ًمٜمٍمشمف إٓ أن . م1091/ هـ484سمٙمر إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م 

وأُم٤مم . يقؾمػ ىمد أرؾمؾ ىمقة متٙمٜم٧م ُمـ هزيٛم٦م ضمٞمش اًمّمٚمٞمٌٞملم ىمٌؾ أن يّمؾ إلؿمٌٞمٚمٞم٦م

هزيٛم٦م ضمٞمش اًمّمٚمٞمٌٞملم وصمقرة أهـؾ إؿمٌٞمٚمٞم٦م ود اعمٕمتٛمد، مل جيد اعمٕمتٛمد سمًدا ُمـ 

أهمامت آؾمتًالم، ومٜم٘مؾ هـق وأسمٜم٤مؤه وسمٜم٤مشمف وٟم٤ًمؤه إمم اجلزيرة اخلياء صمؿ إمم ُمديٜمـ٦م
(3

)، 

                                                 

اسمـ . 146 – 145 – 107 – 106اًمتٌٞم٤من، ص: إُمػم قمٌداهلل. 143، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

.  71احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م، ص: جمٝمقل. 163أقمامل إقمالم، ص: اخلٓمٞم٥م

صٌح : اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 118، ص2اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 143، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (2)

. 610، ص10شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: اًمذهٌل. 249، ص5إقمِمك، ج

ضمٌؾ سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمرايمش، سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمحٞمط إـمٚمز أرسمٕم٦م ُمديٜم٦م سم٤معمٖمرب قمغم ؾمٗمح : (Ogmat)أهمامت     (3)

. 267  -266، ص1ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ُمراطمؾ



م1095/ هـ488طمٞم٨م سم٘مل هب٤م إمم أن ُم٤مت ذم ؿمقال ؾمٜم٦م 
(1

).  

وأيمٛمؾ يقؾمػ ُمًػمة وؿ إٟمدًمس سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم سمٚمٜمًٞم٦م وُم٤مًم٘م٦م وسمٓمٚمٞمقس، سمؾ 

اؾمتٕم٤من طم٤ميمٛمٝم٤م اعمًتٕملم سمـ  سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم يم٤مُمؾ إٟمدًمس ُم٤م قمدا ُمديٜم٦م هىمًٓم٦م اًمتل

هقد سم٤مًم٘مقى اًمّمٚمٞمٌٞم٦م
(2

) .

وإلمت٤مم هذه اعمٝمٛم٦م أصٌح يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم شم٤مرة سم٤مٕٟمدًمس وشم٤مرة سم٤معمٖمرب، ي٤ًمقمده 

طم٤مل وضمقده سم٤معمٖمرب أطمد أسمٜم٤مئف أو ىم٤مدشمف، وُمـ ذًمؽ قمٌقر محٚم٦م حيٞمك سمـ أيب سمٙمر سمـ 

ىم٤مئد حمٛمد سمـ احل٤مج م إمم إٟمدًمس سمٛم٤ًمقمدة ال1099/ هـ493يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ؾمٜم٦م 

واًم٘م٤مئد ؾمػم سمـ أيب سمٙمر
(3

).  

وىمد أقم٘م٥م يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ؾمٞمٓمرشمف قمغم إٟمدًمس سمٛمخ٤مـم٦ٌم اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد 

اعمًتٔمٝمر
(4

اًمذي قم٘مد ًمـف قمغم اعمٖمرب وإٟمدًمس، ويمت٥م ًمـف قمٝمًدا سمذًمؽ وأرؾمٚمف إًمٞمف (
(5

). 

/ هـ500ذم قم٤مم شمقــ  ومل ي٘متٍم اهتامم اعمراسمٓملم سم٤مٕٟمدًمس قمغم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم

سمؾ اهتؿ هب٤م أسمٜم٤مؤه ُمـ سمٕمده، ومخٚمٞمٗمتف اسمٜمف قمكم سمـ يقؾمػ قمؼم إًمٞمٝم٤م ًمتٗم٘مده٤م ــ  م1106

وؾمد ظمٚمٚمٝم٤م، ومل يٕمد قمٜمٝم٤م إٓ سمٕمد إىم٤مُم٦م أظمٞمف أيب اًمٓم٤مهر متٞمؿ قمغم همرٟم٤مـم٦م، وأيب قمٌداهلل 

                                                 

احلٚمؾ، : اعمٕمًٙمري. 163أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 66، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (1)

. 249، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 361ص
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صٌح : اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 247، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 104شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس    (2)

، 6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 24، ص2ُمآصمر إٟم٤موم٦م، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 249، ص5إقمِمك، ج

. 250ص

شم٤مريخ : اسمـ ظمٚمدون. 249، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 109شمـ٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس    (3)

.  250، ص6اسمـ ظمٚمدون، ج

اٟمٔمر اسمـ . هـ487اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌداهلل، سمقيع سم٤مخلالوم٦م سمٕمد أسمٞمف ذم حمرم ؾمٜم٦م : اعمًتٔمٝمر    (4)

.   593، ص3شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: ظمٚمدون

اًمٜمٌقغ اعمٖمريب، : يمٜمقن. 24، ص2وم٦م، جُمآصمر إٟم٤م: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 249، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي    (5)

.  61، ص1ج



حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمٚمٛمتقين قمغم ىمرـم٦ٌم
(1

)   .

شمٓمٚمع إٟمدًمًٞملم ًمٕمقن ُمًٚمٛمل اعمٖمرب وظمت٤مًُم٤م وم٢من اؿمتداد احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م و

ئمٝمر ُمدى دور اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم متٙملم اعمراسمٓملم ُمـ ُم٤ًمقمدة إظمقاهنؿ سم٤مٕٟمدًمس، 

ومٝمل أسمرز قمقاُمؾ ٟمج٤مح اعمراسمٓملم سم٤مٕٟمدًمس سمٛمقىمٕمٝم٤م آؾمؽماشمٞمجل اًمذي ايمًٌٝمؿ هقم٦م 

 آشمّم٤مل واًمٕمٌقر، وُمٙمـ هلؿ ؾمٝمقًم٦م اًمتٛمقيـ واًمٜمجدات وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمٕمدوشملم

إٟمدًمًٞم٦م واعمٖمرسمٞم٦م أؾمٝمٛمت٤م ذم ُمد قمٛمر اإلؾمالم ذم إٟمدًمس وأظمرت زوال دوًمتف ًمٕمدة 

 .ىمرون، ًمٙمقهن٤م ُمرضمع صم٤مسم٧م هلؿ ُمتك ُم٤م أرادوا اًمٕمقدة إًمٞمف

 ٱٱٱ

  

                                                 

: طمًلم ُم١مٟمس. 249، ص5، جصٌح إقمِمك: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 48، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

.  133، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج



املبحح الجالح 
العدوة األٌدلضية يف عصز املزابطني 

رهمؿ ىمٍم  شمٕمتؼم دوًم٦م اعمراسمٓملم ُمـ أسمرز دول اعمٖمرب اإلؾمالُمل ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م، وطمْم٤مرًي٤م،

ورهمؿ ذًمؽ ٓزال . (م1146ــ  م1057/ هـ541ــ  هـ449)قمٛمره٤م اًمت٤مرخيل ٟمًًٌٞم٤م 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ذًمؽ قم٤مئًدا ًمتدويـ شم٤مرخيٝم٤م . شم٤مريخ ىمٞم٤مُمٝم٤م سمح٤مضم٦م إمم دراؾم٦م وشمقوٞمح

ذم ومؽمة زُمٜمٞم٦م ٓطم٘م٦م، ؿم٤مسمتٝم٤م شم٠مصمػمات إهمراض وإهقاء، سم٤مإلو٤موم٦م ًمٙمقن هذه اًمدوًم٦م 

 ىمقم صحراويلم مل هيتٛمقا سمتدويـ شمـ٤مرخيٝمؿ، وم٘مد صٌقا اهتامُمٝمؿ شم٠مؾم٧ًم ذم سمدايتٝم٤م قمغم

. قمغم ضم٤مٟم٥م اًم٘مت٤مل

ي٘مؽمن ومجر اعمراسمٓملم سمام قمرف سمرسم٤مط
(1

قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم (
(2

وم٤معمراسمٓمقن مل خترج  ،(

طمريمتٝمؿ قمـ داومع ؾمٞم٤مد ُُمٕمّد ُمًًٌ٘م٤م، سمؾ هؿ دمٛمع شمِمٙمؾ داظمؾ هذا اًمرسم٤مط، ومٜمٌع قمٜمف 

.  ٟمقاة دوًم٦م اعمراسمٓملم

زقمٞمؿ ىمٌٞمٚم٦م ــ  ود ىمّم٦م رسم٤مط قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم إمم رطمٚم٦م حيٞمك سمـ إسمراهٞمؿ اجلدازموشمع

ضمداًم٦م
(3

ــ  (
ؿمٞمخ اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل ــ  اًمذي اًمت٘مك سم٤مًمٗم٘مٞمف أيب قمٛمران اًمٗم٤مد اًمٖمٗمجقُمل

سم٤مًم٘مػموان
(4

وم٘مد ـمٚم٥م حيٞمك سمـ إسمراهٞمؿ ُمـ أيب قمٛمران أن يٜمدب ُمٕمف ُمـ يٕمٚمؿ ىمقُمف ، (

ي أيب قمٛمران أن يتجف حيٞمك إمم شمٚمٛمٞمذ ٕيب قمٛمران سمٌالد ويٗم٘مٝمٝمؿ ذم اًمديـ، ومٙم٤من رأ

                                                 

اعمٕمجؿ : إسمراهٞمؿ أٟمٞمساٟمٔمر . أي وافم٥م قمغم إُمر وٓزُمف (َرسَمطَ )يٕمقد أصؾ اًمرسم٤مط ذم اًمٚمٖم٦م إمم : (Rabat)اًمرسم٤مط     (1)

يمت٤مب اًمتًٝمٞمؾ، ُم٩م : اٟمٔمر اًمٙمٚمٌل. واًمرسم٤مط اؾمؿ ًمٚمخٞمؾ اًمتل شمراسمط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ. 323، ص1اًمقؾمٞمط، ج

.  وُمـ هذا اًمرسم٤مط يم٤مٟم٧م شمًٛمٞم٦م اعمراسمٓملم سم٤مؾمٛمٝمؿ ؾمقاًء ًمٜمًٌتٝمؿ إًمٞمف، أو عمراسمٓمتٝمؿ سمف. 68، ص1

، وم٘مٞمف دوًم٦م اعمراسمٓملم، ىمتؾ ذم ُمٕمريم٦م ُمع ىمٌٞمٚم٦م سمرهمقاـم٦م ؾمٜم٦م قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم اجلزوزم: قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم    (2)

.  150إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اٟمٔمر اسمـ أيب زرع. م1059/ هـ451

وُمـ سمٓمقن صٜمٝم٤مضم٦م سم٤مإلو٤موم٦م . أيمؼم ىم٤ٌمئؾ اعمٖمرب  -ةضمداًم٦م هل إطمدى سمٓمقن ىمٌٞمٚم٦م صٜمٝم٤مضم٦م اًمؼمسمري: ضمداًم٦م    (3)

.   202 – 201، ص6اسمـ ظمٚمدون، ج شم٤مريخ: اٟمٔمر اسمـ ظمٚمدون. جلداًم٦م عمتقٟم٦م وُمًقوم٦م

اٟمٔمر . هـ55ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن إومري٘مٞم٦م، سمٜم٤مه٤م قم٘م٦ٌم سمـ ٟم٤مومع، وىمد ايمتٛمؾ سمٜم٤مؤه٤م ذم قم٤مم : ( Kairuán)اًم٘مػموان     (4)

.    477 – 476، ص4ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: احلٛمقي



وقمٜمدُم٤م وصؾ حيٞمك إمم وضم٤مج أرؾمؾ ُمٕمف أطمد . اًمًقس يدقمك وضم٤مج سمـ زوًمق اًمٚمٛمٓمل

شمالُمٞمذه وهق قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم اجلزوزم ًمٞمٗم٘مف ىمقم حيٞمك ذم اًمديـ
(1

).  

ر ضمداًم٦م وهٜم٤م يم٤مٟم٧م ٟمقاة ىمٞم٤مم رسم٤مط قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم، ومام أن وصؾ اسمـ ي٤مؾملم ًمدي٤م

طمتك أوضمد ًمف ُمقوًٕم٤م ُيٕمٚمؿ ومٞمف اًمٜم٤مس، ومٙم٤من رسم٤مط قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم، هذا اًمرسم٤مط اًمذي 

ـٍ أًمػ  أصٌح ُم٘مّمد يمؾ ُمـ يرهم٥م اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ، طمتك يم٤من ًمدى اسمـ ي٤مؾملم سمٕمد زُم

ـم٤مًم٥م ًمٚمٕمٚمؿ
(2

) .

وهبذا اًمٕمدد وسمٛم٤ًمقمدة حيٞمك سمـ إسمراهٞمؿ اٟمت٘مؾ اسمـ ي٤مؾملم سمحريمتف اإلصالطمٞم٦م ُمـ 

ًمدقمقة سم٤محلًٜمك إمم ُمرطمٚم٦م اٟمت٘م٤مًمٞم٦م أظمرى متثٚم٧م ذم ىمت٤مل اًم٘م٤ٌمئؾ اعمج٤مورة ُمرطمٚم٦م ا

.  إلصالح أطمقاهل٤م

ًمٙمـ ُمع سمداي٦م هذه اعمرطمٚم٦م واضمٝم٧م هذه اًمدقمقة اإلصالطمٞم٦م قم٘م٤ٌمت يم٤مدت أن شم٘مِض 

قمٚمٞمٝم٤م، وُمٜمٝم٤م اؿمتداد اعمٕم٤مرولم هلذه اًمدقمقة ورهمٌتٝمؿ ذم اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، وقمغم ص٤مطمٌٝم٤م 

وهٜم٤م مل . حل٤مل ؾمقًءا سمقوم٤مة حيٞمك سمـ إسمراهٞمؿ ُمّمدر إُم٤من هلذه اًمدقمقةاسمـ ي٤مؾملم، يمام زاد ا

يٙمـ هٜم٤مك طمؾ أُم٤مم اسمـ ي٤مؾملم ؾمقى اًمٌح٨م قمـ ُمٚمج٠م آظمر يتٛمٙمـ ظمالًمف ُمـ إيمامل 

ُمًػمشمف
(3

). 

                                                 

: اًمٜم٤مسي. 243، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 8 – 7، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

إٟمٞمس : اسمـ أيب زرع. 243 – 242، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 7 – 6، ص2آؾمت٘مّم٤م، ج

أمحد خمت٤مر . 214  -183ُمٕم٤ممل شمـ٤مريخ اعمٖمرب، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 156 – 155 – 154اعمٓمرب، ص

. 271 – 270ذم شم٤مريخ اعمٖمرب وإٟمدًمس، دار اعمٕم٤مرف، ص: اًمٕم٤ٌمدي

Anwar Cheine: Muslim Spain، P 70.Salma Khadra: The Legacy، P 60- 61. 
Imamuddin: A Political History، P 259.   

شم٤مريخ اسمـ : اسمـ ظمٚمدون. 8  -7، ص2آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 8، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (2)

ريخ اعمٖمرب، ُمٕم٤ممل شم٤م: طمًلم ُم١مٟمس. 158إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 243، ص6ظمٚمدون، ج

احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ذم اعمٖمرب إىمَم زُمـ اعمراسمٓملم واعمقطمديـ، جمٚم٦م اجلٛمٕمٞم٦م : طمٞم٤مة قمٌقد اًمٕم٤مُمقدي. 185ص

 .    138م، ص2006يٜم٤مير / هـ1427، اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، حمرم 13اًمت٤مرخيٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ع 

شمـ٤مريخ اسمـ : اسمــ ظمٚمدون. 10  -9، ص2آؾمت٘مّمـ٤م، ج: اًمٜمـ٤مسي. 9  -8، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (3)

 . 273ذم شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمٕم٤ٌمدي. 159  -158إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع.  243، ص6ظمٚمدون، ج



وٓرشمداد سمٕمض أومراد ىمٌٞمٚم٦م ضمـداًم٦م قمـ اسمـ ي٤مؾملم ارشم٠مى أن يتـقضمف إمم ُمٜم٤مومًتٝم٤م ىمٌٞمٚم٦م 

وسمٚمٛمتقٟم٦م وزقمٞمٛمٝم٤م حيٞمك سمـ . ىمقهتؿ اًمتل يم٤مٟم٧م آظمذة ذم آزدي٤مدعمتقٟم٦م؛ ًمٓم٤مقمتٝم٤م ًمف سم٤مإلو٤موم٦م ل

ومتٛمٙمـ ُمـ وؿ ىم٤ٌمئؾ ُمًقوم٦م، . قمٛمر اًمٚمٛمتقين أيمٛمؾ قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم ُمرطمٚمتف اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ دقمقشمف

ومل يتؿ يمؾ هذا إٓ سمٕمد أن أسمغم قمٌداهلل سمـ . وضمداًم٦م، وعمٓم٦م، وهمػمه٤م ُمـ ىم٤ٌمئؾ صٜمٝم٤مضم٦م إمم رايتف

ًٓء طمًٜم٤ًم، وم٘مدت سمف هذه إظمػمة زقمٞمٛمٝم٤م حيٞمك سمـ قمٛمر، وم٘مد ىمتؾ حيٞمك ي٤مؾملم وىمٌٞمٚم٦م عمتقٟم٦م ب

أصمٜم٤مء حم٤مرسم٦م ىمٌٞمٚم٦م زٟم٤مشم٦م سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م ؾمجٚمامؾم٦م
(1

م1055/ هـ447قم٤مم  (
(2

).  

ورهمؿ ووم٤مة حيٞمك سمـ قمٛمر إٓ أن هذه اًمدقمقة ىمد ايمت٧ًٌم ىمقة أرؾم٧م دقم٤مئٛمٝم٤م ظم٤مص٦م 

ًٓ ًمد. ًمدى أشم٤ٌمقمٝم٤م ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمّمٜمٝم٤مضمٞم٦م ور حيٞمك سمـ قمٛمر أشمؿ أظمقه وظمٚمٞمٗمتف أسمق وإيمام

سمٙمر سمـ قمٛمر هذا اًمدور، ومٗمل قمٝمده أشمؿ اعمراسمٓمقن اًمًٞمٓمرة قمغم سمالد اًمًقس يم٤مُمٚم٦م وذًمؽ 

م اؾمؽمد أسمق سمٙمر واطم٤مت درقم٦م1057/ هـ449م، وسمٜمٝم٤مي٦م قم٤مم 1056/ هـ448ذم قم٤مم 
(3

) 

سمٗمْمؾ ضمٝمقد ىم٤مئده يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم
(4

يمر قمغم ُمديٜم٦م وذم هذا اًمٕم٤مم أيًْم٤م اؾمتقمم أسمق ب ،(

يٕمتؼم هذا احلدث سمداي٦م ىمٞم٤مم دوًم٦م اعمراسمٓملم يمٙمٞم٤من ــ  أهمامت، وضمٕمٚمٝم٤م قم٤مصٛم٦م ًمدوًمتف

وُمـ . وُمـ قم٤مصٛمتف يمثػ أسمق سمٙمر هجامشمف قمغم ىمٌٞمٚم٦م سمرهمقاـم٦م وىمٌٞمٚم٦م همٛمـ٤مرة. ؾمٞم٤مد

أطمدمه٤م سم٘مٞم٤مدشمف ويراوم٘مف سمف قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم ووضمٝمتف : ذًمؽ شمقضمٝمف إًمٞمٝمؿ سمجٞمِملم

.  ىمٞم٤مدة يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ووضمٝمتف همامرةسمرهمقاـم٦م، وأظمر ب

                                                 

ُمٕمجؿ : اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م ذم ضمٜمقب اعمٖمرب، سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمديٜم٦م وم٤مس قمنمة أي٤مم: ( Sgelmasp)ؾمجٚمامؾم٦م     (1)

.  217، ص3اًمٌٚمدان، ج

اسمـ . 13  – 12 – 11، ص2آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 9، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: قمذارياسمـ     (2)

: اًمٕم٤ٌمدي. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 160إٟمٞمس اعمٓمـرب، ص: اسمـ أيب زرع.  244، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: ظمٚمدون

  .  وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 137احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م، ص: طمٞم٤مة اًمٕم٤مُمقدي. 275  -274ذم شم٤مريخ اعمٖمرب، ص

اٟمٔمر . ُمديٜم٦م صٖمػمة سمجٜمقب همرب سمالد اعمٖمرب، سمٞمٜمٝم٤م وسملم ؾمجٚمامؾم٦م أرسمٕم٦م ومراؾمخ: ( Escudo)درقم٦م     (3)

.  513، ص2ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: احلٛمقي

هق يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ شمرضمقت احلٛمػمي اًمّمٜمٝم٤مضمل، وًمد سمٌالد اًمّمحراء : يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم    (4)

: اسمـ أيب زرع. 46، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اٟمٔمر اسمـ قمذاري. يٕم٘مـقبم، ويمٜمٞمتف أسمق 1009/ هـ400قم٤مم 

 . 174 – 172إٟمٞمس اعمٓمرب، ص



ورهمؿ أن يمٚمت٤م احلٛمٚمتلم شمٙمٚمٚم٧م سم٤مًمٜمج٤مح، إٓ أن دوًم٦م اعمراسمٓملم وم٘مدت ُمرؿمده٤م 

. م1058/ هـ450اًمديٜمل قمٌداهلل سمـ ي٤مؾمـلم ذم ُمٕمريم٦م سم٤مًم٘مرب ُمـ وادي يمريٗمٚم٦م ؾمٜم٦م 

واًم٘مٞم٤مدة وسمقوم٤مة قمٌداهلل سمـ ي٤مؾملم طم٤مز أسمق سمٙمر سمـ قمٛمر اًم٘مٞم٤مدة اًمديٜمٞم٦م ًمدوًم٦م اعمراسمٓملم 

.   اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أيًْم٤م، ومٙم٤من ىم٤مئد اًمدوًم٦م وُمرؿمده٤م اًمديٜمل

وقمـ محٚم٦م يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم وم٘مد متٙمٜم٧م ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم ُمٜم٤مـمؼ ؿم٤مؾمٕم٦م ُمـ 

أرايض همامرة اسمتداًء سمٛمديٜم٦م وم٤مس
(1

واٟمتٝم٤مًء سمٛمديٜم٦م ـمٜمج٦م (
(2

).  

وُمٜمذ هذه احلٛمالت أظمذ ٟمجؿ يقؾمػ سمـ شم٤مؾمٗملم ذم اًمتّم٤مقمد؛ طمتك يم٤مٟم٧م ًمف اًمٜمٞم٤مسم٦م 

م إلهن٤مء 1070/ هـ463قمغم احلٙمؿ قمٜمدُم٤م شمقضمف أسمق سمٙمر سمـ قمٛمر همرة رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م 

اًمٜمزاع اًمذي وىمع سملم ىمٌٞمٚمتل عمتقٟم٦م وُمًقوم٦م
(3

)  .

وُمـ ُمٜمّم٥م اًمٜمٞم٤مسم٦م اهتؿ يقؾمػ سمِم١مون اًمدوًم٦م، ومْمؿ سمالد اعمٖمرب إوؾمط حلٙمؿ 

ُمديٜم٦م  اعمراسمٓملم، وزاد ُمـ ىمقة إؾمٓمقل اعمراسمٓمل سمٛمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، وأيمٛمؾ سمٜم٤مء

ٙم٦م وقمدًدا ُمـ اًمدواويـ ًُ . ُمرايمش وأىم٤مم هب٤م داًرا ًمٚم

وىمد ىم٤مدت هذه إقمامل يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إلقمٓم٤مء ٟمٗمًف احلؼ ذم اًمًٞمٓمرة قمغم طمٙمؿ 

م طمتك وضمد يقؾمػ ىمد 1072/ هـ465اعمراسمٓملم ًمٜمٗمًف، ومام أن قم٤مد أسمق سمٙمر سمـ قمٛمر ؾمٜم٦م 

ُمـ ًمٞمًقا قمغم اعمذه٥م اًمّمحٞمح اؾمت٠مصمر سم٤محلٙمؿ، ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن قم٤مد ًمٚمّمحراء ًم٘مت٤مل 

                                                 

ُمٕمجؿ : اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م سمِمامل اعمٖمرب، يم٤مٟم٧م شمْمؿ قمدوة اًم٘مرويلم وقمدوة إٟمدًمًٞملم: (Fez)ومـ٤مس     (1)
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: اسمـ أيب زرع. 245، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 21، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمـرب، ج: اسمـ قمذاري    (3)

ُمٕم٤ممل شم٤مريخ اعمٖمرب، : طمًلم ُم١مٟمس. 20، ص2آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 175إٟمٞمس اعمٓمرب، ص

.  301ذم شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمٕم٤ٌمدي. 188ص



م1087/ هـ480إمم أن اؾمتِمٝمد ذم إطمدى اعمٕم٤مرك سمٌالد اًمًقدان ؾمٜم٦م 
(1

).   

أُم٤م يقؾمػ وم٘مد متٙمـ ُمـ ُم٘م٤مُمف هذا ُمـ إظمْم٤مع ؾم٤مئر ىم٤ٌمئؾ اعمٖمرب، وومرض 

ؾمٞمٓمرشمف قمغم يم٤موم٦م اعمدن، طمتك يم٤مٟم٧م دوًمتف شم٘مقم قمغم طمدود واؾمٕم٦م متتد ُمـ ضمزائر سمٜمل 

آظمر سمالد اًمًقس إىمَم اٟمتٝم٤مًء سمجٌؾ اًمذه٥م ُمـ سمـالد ُمزهمٜم٦م إمم ـمٜمج٦م صمؿ إمم 

اًمًقدان
(2

ويمؾ هذه اعم٤ًمطم٦م اًمِم٤مؾمٕم٦م واًمتل يم٤من أهمٚمٌٝم٤م سمٞمد يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم؛ شمدل .  (

قمغم ُمدى ىمقة اسمـ شم٤مؿمٗملم وطمٜمٙمتف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ظم٤مص٦م إذا قمٚمٛمٜم٤م أٟمف متٙمـ ُمـ وؿ يمـؾ ُمـ 

.  ة زُمٜمٞم٦م ىمّمػمةهبذه اعمٜم٤مـمؼ حت٧م رايتف رهمؿ شمٜم٤مطمرهؿ وشمٗمرىمٝمؿ، وذم ومؽم

وىمد اختذ اسمـ شم٤مؿمٗملم ذم إدارة هذه اًمدوًم٦م اعمؽماُمٞم٦م إـمراف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م آقمتامد قمغم 

م ومم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ىم٤مئده 1074/ هـ467إسمٜم٤مء واخل٤مص٦م ُمـ اًمرضم٤مل، ومٗمل قم٤مم 

ؾمػمي سمـ أيب سمٙمر ُمدائـ ُمٙمٜم٤مؾم٦م
(3

وسمالد ُمٙمالشمف وسمالد وم٤مزاز، يمام ومم قمٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن  (

وأطمقازه٤م، يمام ومم داوود سمـ قم٤مئِم٦م قمغم ؾمجٚمامؾم٦م ودرقم٦م، وأويمؾ اسمـ  ُمديٜم٦م وم٤مس

شم٤مؿمٗملم إمم اسمٜمف متٞمؿ وٓي٦م ُمديٜمتل أهمامت، وُمرايمش، وسمالد اًمًقس، وؾم٤مئر سمالد 

اعمّم٤مُمدة، وسمالد شم٤مدًم٦م، وسمالد شم٤مُمًٜم٤م
(4

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ومرغ ٟمٗمًف ًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوًم٦م اخل٤مرضمٞم٦م سمٕمدُم٤م 

ُمقيمٚم٦م  ةن شم٘مًٞمٛمف ًمدوًمتف إمم ُمٜم٤مـمؼ إداريا اًمداظمٚمٞم٦م إمم ُمٕم٤موٟمٞمف، يمام فمٝمر مأويمؾ إدارشمف

. يمُؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م إمم واٍل هل٤م

                                                 

اسمـ أيب . 245، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمـٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون.  24 – 23، ص4اعمٖمـرب، ج اًمٌٞمـ٤من: اسمـ قمذاري    (1)

ُمٕم٤ممل شم٤مريخ : طمًلم ُم١مٟمس. 22، ص2آؾمت٘مّمـ٤م، ج: اًمٜم٤مسي. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 175إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: زرع

.  305ذم شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمٕم٤ٌمدي. 191 – 190اعمٖمرب، ص

: اسمـ أيب زرع. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 27، ص2آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 245، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون    (2)

.     140احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م، ص: طمٞم٤مة اًمٕم٤مُمقدي. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 175 – 173إٟمٞمس اعمٓمرب، ص

: اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م سم٤معمٖمرب، سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمرايمش أرسمع قمِمـرة ُمرطمٚم٦م ٟمحق اعمنمق: ( Mcnasp)ُمٙمٜم٤مؾم٦م     (3)

.  210، ص5ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج

. 180إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (4)



وهبذا متٙمـ يقؾمػ ُمـ آرشم٘م٤مء سمدوًمتف ذم ومؽمة يم٤من يّمٕم٥م هب٤م أن شُم٘م٤مم دوًم٦م هبذا 

. اًمتٜمٔمٞمؿ سمٌالد اعمٖمرب؛ وذًمؽ ًمتٜم٤مطمر ىم٤ٌمئٚمٝم٤م وشمٜم٤مزقمٝمؿ ذم فمؾ صٕمقسم٦م شمْم٤مريًٝم٤م

إطمداث مل شمٙمـ هم٤مئ٦ٌم قمـ أهؾ إٟمدًمس، وم٤معمٕمتْمد سمـ قم٤ٌمد اجل٤مر  ويمؾ هذه

اعمج٤مور ًمٌالد اعمٖمرب شمٜم٤مىمش ُمع أطمد وزرائف طمقل شمٓمقر أطمقال اعمراسمٓملم سم٤معمٖمرب وُمدى 

وىمد ظمُٚمص هذا اًمٜم٘م٤مش إمم أن . هتديدهؿ ًمٌالده سم٤مٕٟمدًمس، ظم٤مص٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمٜمٝم٤م

يرة اخلياء سمتحّملم ضمٌؾ ـم٤مرق وإىم٤مُم٦م طم٤مُمٞم٤مت أصدر اعمٕمتْمد شمقضمٞمًٝم٤م ًمقاًمٞمف قمغم اجلز

قمٚمٞمف؛ وذًمؽ ظمقوًم٤م ُمـ أن يً٘مط سمٞمد اعمراسمٓملم
(1

، وهق إمم هذا اًمقىم٧م مل شمٙمتٛمؾ سمف ُمديٜم٦م (

وُمت٤مسمٕم٦م طمٙم٤مم إٟمدًمس ًمٚمٛمٖمرب وظم٤مص٦م ُمـ حيٙمؿ ُمٜمٝمؿ . ضمٌؾ ـم٤مرق سمّمقرهت٤م اعمٙمتٛمٚم٦م

وقع أضمزاء ُمـ ُمٜم٤مـمؼ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٞمس سم٤مُٕمر اعمًتٌٕمد ًم٘مرهب٤م ُمـ سمالدهؿ، وًمخ

ؿمامل اعمٖمرب ًمٚمحٙمؿ إٟمدًمز اسمتداًء سم٤مخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس واٟمتٝم٤مًء سمحٙمؿ سمٜمل 

محقد
(2

).  

وىمد يم٤من ًم٘مٞم٤مم دوًم٦م اعمراسمٓملم وُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف صدى واؾمًٕم٤م ذم سمالد إٟمدًمس، وهق 

ه وُمٜمذ هذ. ُم٤م يم٤من ُمدقم٤مة ٕن يًتٜمجد أهؾ إٟمدًمس سم٤معمراسمٓملم خلالصٝمؿ مم٤م هؿ سمف

اًمٚمحٔم٦م سمدأت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اعمِم٤مريم٦م سمّمقرة أؾم٤مس ذم ُم٤ًمقمدة اعمراسمٓملم ٕهؾ 

إٟمدًمس، شمٚمؽ اعمِم٤مريم٦م اًمتل ىم٤مدت اعمراسمٓملم ًمْمؿ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم طمٙمٛمٝمؿ اسمتداًء 

سمٛمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء واٟمتٝم٤مًء سمٛمديٜم٦م ـمريػ
(3

.  (3اٟمٔمر ظمريٓم٦م ) (

إٟمدًمًٞم٦م يم٤مٟم٧م قمٜمدُم٤م سمدأ يقؾمػ سمـ ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن سمداي٦م ُمِم٤مريم٦م اًمٕمدوة 

شم٤مؿمٗملم سمنماء إؾمٚمح٦م واًمٕمٌٞمد ُمـ سمالد إٟمدًمس
(4

وم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هل اعمٜمٓم٘م٦م  ،(

                                                 

.  34، ص2اًمذظمػمة، ج: اسمـ سم٤ًمم. 52، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (1)

شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، : اسمـ ظمٚمدون. 119أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 26سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (2)

.  181، ص4ج

اًمٕمالىم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، : ذيٗم٦م حمٛمد. 51احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م، ص: جمٝمقل. 101اًمتٌٞم٤من، ص: إُمػم قمٌداهلل    (3)
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. إؾمٚمؿ وإىمرب إليّم٤مل هذه إؾمٚمح٦م جلٞمقش اعمراسمٓملم

صمؿ يم٤مٟم٧م اعمرطمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م، وهل وصقل اعمراسمٓملم ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م؛ وذًمؽ قمٜمدُم٤م 

اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد أن يٛمٜمحف اجلزيرة اخلياء سم٢مىمرار ظمٓمل  ـمٚم٥م يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ُمـ

ُمٜمف؛ وذًمؽ ًمٙمل يتخذه٤م اعمراسمٓمقن ىم٤مقمدة هلؿ أصمٜم٤مء حم٤مرسمتٝمؿ ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم
(1

ويم٤من اظمتٞم٤مر  .(

اعمراسمٓملم ًمٚمجزيرة اخلياء؛ ًمٙمقهن٤م أيمؼم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمتل متت٤مز سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م 

رة اخلياء شمٕمتؼم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمتحّملم أومْمؾ آشمّم٤مل اعم٤ٌمذ سم٠مرض اعمٖمرب، يمام أن اجلزي

ومل يٙمـ اظمتٞم٤مر اعمراسمٓملم ًمٚمجزيرة اخلياء سمّمٗم٦م اردم٤مًمٞم٦م ُمـ . ُمقوع سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

ىِمٌؾ طم٤ميمؿ اًمدوًم٦م يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم، سمؾ يم٤من ذًمؽ سمٛمِمقرة ُمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أؾم٤ٌمط، 

ضاء سمخٓم٤مب ُمـ وىمد ٟم٤مل اعمراسمٓمقن اجلزيرة اًمخ. وُم٤مًمؽ سمـ وهٞم٥م وزيري اسمـ شم٤مؿمٗملم

وهٜم٤م يم٤مٟم٧م اجلزيرة . اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد، اًمذي ىم٤مم سمٜم٘مؾ اسمٜمف اًمرايض قمٜمٝم٤م إمم ُمديٜم٦م رٟمدة

اخلياء حت٧م اًمتٍمف اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمراسمٓملم، وهق ُم٤م يم٤من يٕمٚمؿ سمف أهؾ اعمديٜم٦م أٟمٗمًٝمؿ، 

وأسمدوا ٕضمٚمف صقر ُمٕمؼمة شم١ميمد ؾمٕم٤مدهتؿ سم٘مدوم اعمراسمٓملم إمم ُمديٜمتٝمؿ، وُمٕمٚمٜملم ذم آن 

.  وٓءهؿ وـم٤مقمتٝمؿ ًمٚمٛمراسمٓملمواطمد 

ويمام أؿمػم ًمف ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ
(2

سمٞمٜمام يم٤مٟم٧م اعمراؾمالت شمتؿ سملم أهؾ إٟمدًمس  (

ويقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم، يم٤من هذا إظمػم ي٘مقم سم٢ميمامل ؾمٞمٓمرشمف قمغم ُمٜم٤مـمؼ ؿمامل اعمٖمرب 

وُم٤م أن أشمؿ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ذًمؽ . إىمَم، وحتديًدا أرايض ؾمٙمقت اًمؼمهمقاـمل

أٟمدًمًٞم٦م أرؾمٚمٝم٤م اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد ُمـ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، طمتك أظمذ وسمدقمؿ ُمـ ىمقى 

. اسمـ شم٤مؿمٗملم ذم إقمداد اًمٕمدة ًمٚمٕمٌقر إمم إٟمدًمس ًمٜمجدة أهٚمٝم٤م واًمتّمدي ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم

م سمدأ يقؾمػ سمـ 1086/ هـ479وذم يقم اخلٛمٞمس ُمٜمتّمػ رسمٞمع إول ُمـ قم٤مم 

ة اجلزيرة اخلياء ُمٕمٚمٜم٤ًم سمداي٦م شم٤مؿمٗملم سم٢مضم٤مزة ضمٞمقؿمف إمم رسم٤مط اعمراسمٓملم إٟمدًمز ُمديـ

                                                 

.  50احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م، ص: جمٝمقل. 103 – 102اًمتٌٞم٤من، ص: إُمػم قمٌداهلل    (1)

. 105  -104اٟمٔمر اًمّمٗمح٦م رىمؿ     (2)



ضمٝم٤مده ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم
(1

وهبذا ؾمٌ٘م٧م اجلزيرة اخلياء ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اخلْمقع  .(

.  حلٙمؿ اعمراسمٓملم سمؾ ؾمـٌ٘م٧م أيًْم٤م ُمدن إٟمدًمس يم٤موم٦م سمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م ًمٞم٧ًم سم٤مًم٘مٚمٞمٚم٦م

ه٤م وىمد طمٔمٞم٧م اجلزيرة اخلياء سمٕمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م ُمـ ىِمٌؾ اعمراسمٓملم، سمدئ٧م سمٌٜم٤مء أؾمقار

قمٚماًم ــ  وشمرُمٞمؿ ُم٤م شمِمٕم٨م ُمـ أسمراضمٝم٤م، وذًمؽ عم٤م شمٕمرو٧م ًمـف ذم زُمـ سمٜمل محقد وسمٜمل قم٤ٌمد

يمام ــ  سم٠مٟمف مل يذيمر ذم زُمـ سمٜمل قم٤ٌمد أي إؿم٤مرة ًمؽمُمٞمؿ أؾمقار اجلزيرة اخلياء أو ىمالقمٝم٤م

أطم٤مط اعمراسمٓمقن اجلزيرة اخلياء سمخٜمدق حيٞمط هب٤م
(2

).  

م أهؾ اجلزيرة اخلياء وُم٤ًمقمدهتؿ ويمؾ هذا شمؿ ذم سمْمٕم٦م أؿمٝمر؛ وهذا ي١ميمد دع

ًٓ طم٤موماًل عم٘مدم  ًمٚمٛمراسمٓملم ذم شمٚمؽ إقمامل، وهؿ اًمذيـ أىم٤مُمقا ُمـ شمٚم٘م٤مء أٟمٗمًٝمؿ اؾمت٘م٤ٌم

يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم واعمراسمٓملم أقمدوا سمف ؾمقىًم٤م ظم٤مًص٤م هلؿ، ضمٕمٚمقا سمف أٟمقاع اعمنموسم٤مت 

وإـمٕمٛم٦م وُم٤م حيت٤مضمف اجلٜمد ُمـ طم٤مضم٤مت
(3

).  

راسمٓملم سم٤مجلزيرة اخلياء شم١ميمد رهم٦ٌم اسمـ شم٤مؿمٗملم ذم ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن إٟمج٤مزات امل

. إسم٘م٤مء اجلزيرة اخلياء حت٧م طمٙمٛمف سمٕمد اٟمتٝم٤مئف ُمـ ُمٝمٛمتف اًمتل ىمدم ُمـ أضمٚمٝم٤م

وم٤مإلٟمج٤مزات اًمتل ىم٤مم هب٤م شمتج٤موز يمقهن٤م إقمداد ًمٚمٛمديٜم٦م يمل شمٙمقن ُمٕمؼًما آُمٜم٤ًم ًمٚمٛمراسمٓملم 

ل اجلزيرة اخلياء ُمٕمؼًما طملم يرهمٌقن ذم اًمٕمقدة إمم دي٤مرهؿ، وًمق يم٤من يقؾمػ هيدف جلع

وم٘مط ٓيمتٗمك سم٠مؾمقار اعمديٜم٦م اعمقضمقدة ظم٤مص٦م وأن أؾمٓمقًمف اًمٌحري يتقاضمد سمٙمث٤موم٦م ذم 

ُمْمٞمؼ ضمٌـؾ ـم٤مرق وًمديف اًم٘مـدرة قمغم ٟم٘مؾ ضمٞمِمف ذم أىمؾ ُمـ يقم، يمٛمـ٤م طمدث قمٜمد 

ىمدوُمف
(4

).  
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.    71اة آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م، صاحلل: هم٤مزي ضمرادة. 131، ص3ذم إٟمدًمـس، ج
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وسم٤مإلو٤موم٦م عم٤م ؾمٌؼ إىم٤مُمتف ئمٝمر أن يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم اختذ ًمف وًمٙم٤ٌمر ىم٤مدشمف ُم٘مًرا 

سم٤معمديٜم٦م، يم٤من ي٘مٞمؿ سمف ويًت٘مٌؾ ُمـ ي٘مدم إًمٞمف ُمـ ُمٚمقك اًمٓمقائػ، وهق اعم٘مر اًمذي أسم٘مك سمف 

.  رضم٤مًمف سم٘مٞم٤مدة ىمريٌف سمٚمجلم قمٜمد قمقدشمف ًمٚمٛمٖمرب سمٕمد ُمقىمٕم٦م اًمزٓىم٦م

وسمتقاضمد اسمـ شم٤مؿمٗملم سم٤مجلزيرة اخلياء يم٤مٟم٧م جمٛمًٕم٤م ًمٙم٤موم٦م ُمٚمقك اًمٓمقائػ وهق ُم٤م مل 

اجلٛمقع اًمٖمٗمػمة ظمرج يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم عمح٤مرسم٦م وهبذه . يٙمـ ًمٖمػمه٤م ُمـ ىمٌُؾ وُمـ سمٕمد

سمِمحٜمٝم٤م سم٤مٕـمٕمٛم٦م ــ  اجلزيرة اخلياءــ  اًمّمٚمٞمٌٞملم سمٕمدُم٤م وصمؼ أُمر ىم٤مقمدشمف إٟمدًمًٞم٦م

وُمـ اجلزيرة اخلياء . وإؾمٚمح٦م، وإىم٤مُم٦م ٟمخ٦ٌم ُمـ ضمٜمده هب٤م قمغم صقرة ووٕمٝم٤م هلؿ

ش اًمّمٚمٞمٌٞملم سمدأت اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م سم٘مٞم٤مدة يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم حتريمٝم٤م سم٤مدم٤مه ضمٞمق

م 1086/ هـ479سم٘مٞم٤مدة أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس، ومٙم٤من اًمٚم٘م٤مء ذم أول ؿمٝمر رضم٥م ُمـ قم٤مم 

سمٛمقوع اًمزٓىم٦م، ذًمؽ اًمٚم٘م٤مء اًمذي متخض قمٜمف آٟمتّم٤مر اًمٙمٌػم اًمذي طم٘م٘مف اعمًٚمٛمقن 

قمغم اًمّمٚمٞمٌٞملم ذم اعمقىمٕم٦م اًمتل قمروم٧م سمٛمقىمٕم٦م اًمزٓىم٦م
(1

).  

شم٤مؿمٗملم ظمؼم وومـ٤مة اسمٜمف وٟم٤مئٌف  وُم٤م أن اٟمتٝم٧م هذه اعمٕمريم٦م طمتك وصؾ إمم يقؾمػ سمـ

ومٕم٤مد اسمـ شم٤مؿمٗملم إمم اعمٖمرب، ًمٙمٜمف ىمٌؾ قمقدشمف سم٘مل ومؽمة ُمـ . سم٤معمٖمرب أيب سمٙمر سمـ يقؾمػ

اًمزُمـ سم٤مجلزيرة اخلياء حيٙمؿ أُمره هب٤م ىمٌؾ ظمروضمف ُمـ إٟمدًمس، وُمـ ذًمؽ إىم٤مُم٦م ىمريٌف 

سمٚمجلم سم٤مجلزيرة اخلياء سمٕمد أن وضمٝمف سم٠مُمقر حمدده
(2

ــ  (
وهٜم٤م . ر ُم٤مهٞمتٝم٤ممل شمقرد اعمّم٤مد

يت٠ميمد رأي اًم٤ٌمطم٨م سم٠من أقمامل اسمـ شم٤مؿمٗملم سم٤مجلزيرة اخلياء طم٤مل ٟمزوًمف هب٤م يم٤من ًمرهمٌتف ذم 

.  اًمتٛمًؽ سم٤معمديٜم٦م ًمّم٤محلف

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن شمقاضمد سمٚمجلم سم٤مجلزيرة اخلياء ىمد دم٤موز يمقٟمف ىم٤مئًدا حل٤مُمٞم٦م 

                                                 

احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م، : جمٝمقل. 91شم٤مريخ إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٙمردسمقس. 87اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

: اًمٜم٤مصـري. 246، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 117، ص7وومٞم٤مت إقمٞم٤من، ج: اسمـ ظمٚمٙم٤من. 51ص
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أويمٚم٧م إًمٞمف ُمٝم٤مم ًمٚمٛمراسمٓملم سم٤معمديٜم٦م، ظم٤مص٦م وأٟمف ُمع شمقاضمده مل يرد اؾمؿ ًمِمخص آظمر 

ًٓ ىمد يتج٤موز  سم٤مجلزيرة اخلياء، وهٜم٤م يم٤مٟم٧م اجلزيرة اخلياء ُمقيمٚم٦م ًمٌٚمجلم إيٙم٤م

. طمدوده٤م يمٛمديٜم٦م

وىمد متٙمـ سمٚمجلم ُمـ وٌط اجلزيرة اخلياء وإىمرار إُمـ هب٤م ُمدة قم٤مُملم، ُمٜمذ 

/ هـ481م إمم قم٤مم 1086/ هـ479ظمروج يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ُمـ سمالد إٟمدًمس ذم قم٤مم 

ُم٤م قم٤مد إًمٞمٝم٤م اسمـ شم٤مؿمٗملم ُمرة أظمرى، ذم وىم٧م يم٤مٟم٧م سمف إٟمدًمس ٓ شمزال م قمٜمد1088

وهذا ُم٤م أقم٤مد اسمـ شم٤مؿمٗملم ُمرة أظمرى إمم . شمٕم٤مين ُمـ هجامت اًمّمٚمٞمٌٞملم قمغم ُمدهن٤م

. إٟمدًمس

ومٕمٜمدُم٤م اؿمتدت هجامت أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس وُمـ يِم٤مريمف ُمـ ىم٤مدة اجلٞمقش اًمّمٚمٞمٌٞم٦م 

أٟمف ٓ رادع هلذا اًمٕمدوان ؾمقى اعمراسمٓملم ذم  قمغم اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م، رأى اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد

وٕضمؾ هذا قمؼم اعمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد سمٜمٗمًف إمم اعمٖمرب . فمؾ خت٤مذل ُمٚمقك اًمٓمقائػ

وىمد يم٤من اًمٚم٘م٤مء سملم . ًمالؾمتٜمج٤مد سمٞمقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم وؿمٙمقى طم٤مل اعمًٚمٛملم إًمٞمف

 احل٤ميمٛملم سمقادي ؾمٌق ُمـ سمالد اعمٖمرب، ومتخض قمٜمف وقمد ُمـ اسمـ شم٤مؿمٗملم سم٤مًمٕمٌقر إمم

إٟمدًمس ًم٘مت٤مل اًمّمٚمٞمٌٞملم وٟمٍمة اإلؾمالم واعمًٚمٛملم
(1

) .

م قمؼم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إمم إٟمدًمس ُمًت٘مًرا 1088/ هـ481وذم أول قم٤مم 

سم٘م٤مقمدشمف اجلزيرة اخلياء
(2

ويٚمحظ ذم قمٌقر يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم هذه اعمرة قمدم إؿم٤مرة . (

ويٜمٌئ قمدم هذا . وراعمّم٤مدر إمم يمٞمٗمٞم٦م هذا اًمٕمٌقر وإمم قمدد ىمقات اعمراسمٓملم طم٤مل اًمٕم٥م

اًمقصػ إمم قمٌقر اسمـ شم٤مؿمٗملم سمٕمدد ًمٞمس سم٤مًمٙمثػم ُمـ اجلٜمد ؾمٝمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمٕمٌقر، مم٤م أزهد 

وىمد يٙمقن ذًمؽ ٓقمتامد اسمـ شم٤مؿمٗملم ذم هذه احلٛمٚم٦م قمغم ىمقاشمف اًمتل . اعم١مرظملم ذم وصٗمف

. أسم٘م٤مه٤م سم٤مجلزيرة اخلياء

ل قمٜمٝم٤م ذم ؿمٝمر رسمٞمع مل يٓمؾ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم اًمٌ٘م٤مء سم٤مجلزيرة اخلياء، وم٘مد اٟمٗمص
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م سمٕمدُم٤م ظم٤مـم٥م ُمٚمقك اًمٓمقائػ سم٠من اعمققمد سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ 1088/ هـ481إول ُمـ قم٤مم 

وقمغم صقرة خم٤مًمٗم٦م ًمالضمتامع . طمّمـ ًمٞمٞمط ىم٤مقمدة أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمدس سمنمق إٟمدًمس

اًم٤ًمسمؼ عمٕمريم٦م اًمزٓىم٦م، يم٤من ظمروج ُمٚمقك اًمٓمقائػ يماًل ُمـ ُم٘مره، سم٤مإلو٤موم٦م ًمٕمدم 

ُم٤مدح اقمتذر قمـ اعمِم٤مريم٦م سمداقمل يمؼم ؾمٜمف، وأرؾمؾ اسمٜمف ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف، وم٤مسمـ ص. ظمروضمٝمؿ مجٞمًٕم٤م

وئمٝمر أن هذا آقمتذار يم٤من ًمتخقف اسمـ صامدح ُمـ هن٤مي٦م هذه اعم٤ٌمدرة، وهق ُم٤م ي١ميمده 

إُمػم قمٌداهلل سمـ سمٚم٘ملم
(1

). 

. وقمغم يمٍؾ وم٘مد يم٤من هـذا آضمتامع سمداي٦م اًمٗمرىم٦م سملم اسمـ شم٤مؿمٗملم وُمٚمقك اًمٓمقائػ

ر ُميوسًم٤م قمغم طمّمـ ًمٞمٞمط، إذ وصؾ إمم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم أظم٤ٌمٌر ومٌٞمٜمام يم٤من احلّم٤م

وم٘مد يم٤مٟمقا يِمٙمٙمقن ذم ٟمقاي٤م يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم اًمتل . أوهمرت صدره قمغم ُمٚمقك اًمٓمقائػ

ىم٤مدشمف ًمٚم٘مدوم إمم سمالد إٟمدًمس، يمام أن شمٜم٤مومًٝمؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يم٤من فم٤مهًرا ًمف رهمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا 

ودومٕم٧م . يمـ ُمـ اًمتٜم٤مومس واًمِمحٜم٤مء ومٞمام سمٞمٜمٝمؿذم طم٤مل جي٥م أن يٙمقٟمقا ومٞمف ذم أسمٕمد ُم٤م يؿ

هذه إطمقال يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إمم رومع احلّم٤مر قمـ طمّمـ ًمٞمٞمط واًمٕمقدة سمجٞمِمف إمم 

ىم٤مقمدشمف إٟمدًمًٞم٦م اجلزيرة اخلياء وُمٜمٝم٤م إمم سمالد اعمٖمرب
(2

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم مل يٕمد إمم اعمٖمرب إٓ سمٕمد أن ؿمدد ىمٌْمتف قمغم 

ضاء، وذًمؽ ًمتٖمػم إطمقال اًمًٞم٤مؾمٞم٦م إمم ووع يدومع اسمـ شم٤مؿمٗملم إمم أظمذ اجلزيرة اًمخ

احلٞمٓم٦م واحلذر، ظم٤مص٦م وأن قمدد ُمـ ُمٚمقك اًمٓمقائػ قمٜمدُم٤م رأى شمٖمػم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم 

ورهمؿ ذًمؽ مل . قمٚمٞمٝمؿ أظمذ يٕمٞمد اًمٕمالىم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمع ٟمّم٤مرى ؿمامل أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ًمالطمتامء هبؿ

يد ىمريٌف سمٚمجلم اًمذي مل يرد قمٜمف رء يِمػم  أي ىمقات إو٤مومٞم٦م حت٧مإطمداث سمدومع يًتٌؼ 

.  إمم إزاًمتف قمـ إدارة اجلزيرة اخلياء أو ووم٤مشمف

وًمٗمؽمة ُم٘م٤مرسم٦م ًمٚمٗمؽمة اًم٤ًمسم٘م٦م سم٘مل يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم سم٤معمٖمرب، صمؿ قم٤مد ُمرة أظمرى إمم 
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إٟمدًمس هبدف خم٤مًمػ هلدومف اًم٤ًمسمؼ، طمٞم٨م قم٘مد اًمٕمزم قمغم إؾم٘م٤مط طمٙمؿ ُمٚمقك اًمٓمقائػ 

.  دًمسواًمًٞمٓمرة قمغم إن

م اًمٕمٌـقر اًمث٤مًم٨م ًمٞمقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إمم إٟمدًمس1090/ هـ483ؿمٝمد قم٤مم 
(1

). 

وهبذا اًمٕمٌقر يم٤من يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم يدرك ُمدى أمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف، 

وًمذًمؽ سمدأ أُمره سم٤مًمًٞمٓمرة . وحتديًدا ذم طم٤مل رهمٌتف اإلضمٝم٤مز قمغم طمٙمؿ ُمٚمقك اًمٓمقائػ

ا اًمٕم٤مم اىمتحٛم٧م ىمقات اعمراسمٓملم ُمديٜم٦م ـمريػ قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ، ومٗمل ؿمقال ُمـ هذ

واطمٙمٛمقا أُمرهؿ هب٤م، وٟم٤مدوا سم٤مؾمؿ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم قمغم ُمٜم٤مسمره٤م، وذًمؽ يمٚمف سمّمقرة 

هيٕم٦م ودون أي ُم٘مدُم٤مت شمقوح رهم٦ٌم اسمـ شم٤مؿمٗملم ذم وؿ اعمديٜم٦م، مم٤م أقم٤مٟمف ومٕماًل ذم وؿ 

اعمديٜم٦م هبذه اًمّمقرة اعمٞمنة
(2

).  

ىم٧م ضمٞمقش اعمراسمٓملم ًمتح٘مؼ هم٤ميتٝم٤م سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم وُمـ أرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اٟمٓمؾ

ومل ي٘مٍم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ىمٞم٤مدة هذه اجلٞمقش قمغم ٟمٗمًف سمؾ أويمؾ أُمر ىمٞم٤مدهت٤م . إٟمدًمس

. ًمٕمدد ُمـ ىم٤مدشمف، وذًمؽ ًمٞمتٛمٙمـ سم٠مىمؾ وىم٧م ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم ُمدن إٟمدًمس وطمّمقٟمف

.  مه٦م ؾمػم سمـ أيب سمٙمروُمـ أسمرز ىم٤مدة اعمراسمٓملم اًمذيـ اقمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ اسمـ شم٤مؿمٗملم ذم هذه امل

م ؾمٞمٓمرة يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم قمغم قمدد ُمـ اعمدن 1090/ هـ483وىمد ؿمٝمد قم٤مم 

صمؿ . واعمري٦مــ  يقم إطمد اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ رضم٥مــ  واحلّمقن ُمـ أسمرزه٤م ُمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م

م، وإؿمٌٞمٚمٞم٦م ذم 1091/ هـ484شمت٤مسمٕم٧م ُمدن إٟمدًمس، وُمـ ذًمؽ ؾم٘مقط ىمرـم٦ٌم ذم قم٤مم 

م 1094 (ُم٤مرس)آذار / هـ487ا ؾم٘مٓم٧م سمٓمٚمٞمقس ذم قم٤مم رضم٥م ُمــ ٟمٗمس اًمٕم٤مم، يمٛمـ

يمآظمر درة ٟمٔمٛم٧م ذم قم٘مد اعمراسمٓملم سم٤مٕٟمدًمس، ومٌٝم٤م ؾمٞمٓمر اعمراسمٓمقن قمغم يم٤مُمؾ إٟمدًمس 
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ُم٤مقمدا ُمديٜم٦م هىمًٓم٦م اًمتل جل٠م طم٤ميمٛمٝم٤م اعمًتٕملم سمـ هقد إمم ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م
(1

)  .

هلـذه احلٛمالت، يمؾ هذه اعمٙم٤مؾم٥م اعمراسمٓمٞم٦م شم١ميمد دور اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمداقمؿ 

وُمٜمٝم٤م يم٤من . ومٛمٜمٝم٤م وإًمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م ضمٞمقش اعمراسمٓملم شمٜمٓمٚمؼ وشمٕمقد ُمزودة سم٤مٕؾمٚمح٦م واعم١من

قمدد ُمـ ُمٚمقك اًمٓمقائػ اعمٜمٗمٞملم يتجٝمقن إمم ُمٜمٗم٤مهؿ سمٌالد اعمٖمرب، وم٤معمٕمتٛمد سمـ قم٤ٌمد قمؼم 

ة ُمٜمٝم٤م إمم اعمٖمرب صمؿ إمم ُمٜمٗم٤مه ُمديٜم٦م أهمامت، وقمٌداهلل سمـ سمٚم٘ملم وأظمقه متٞمؿ يم٤مٟم٧م اًمٕمدو

إٟمدًمًٞم٦م آظمر قمٝمد هلؿ سم٤مٕٟمدًمس طمٞم٨م شمؿ ٟمٗمٞمٝمؿ إمم سمالد اًمًقس إىمَم
(2

).  

يمؾ هذه إطمداث ويقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم سملم ىم٤مئد ًمٚمحٛمالت أو ُمت٤مسمع هل٤م ُمـ اجلزيرة 

. اخلياء ًمإلذاف قمغم يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم طمٙمؿ ُمٚمقك اًمٓمقائػ

شم٤مؿمٗملم ىمدرة اإلذاف  ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اجلزيرة اخلياء يم٤مٟم٧م شمْمٞمػ ًمٞمقؾمػ سمـ

قمغم سمالد اعمٖمرب وسمالد إٟمدًمس ذم آن واطمد، وذًمؽ ًمتقؾمٓمٝم٤م أرايض اعمٖمرب 

وإٟمدًمس، وهق ُم٤م يت٠ميمد سمٌ٘م٤مء يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم هب٤م ًمٗمؽمات متتد سملم قمدة أؿمٝمر إمم ىمراسم٦م 

. راًمًـٜم٦م، ذم وىم٧م يم٤من سمف يٕمتٛمد اقمتامًدا يمٚمًٞم٤م ذم أهمٚم٥م محالشمف قمغم ىم٤مدشمف، يمٞمحٞمك سمـ أيب سمؽ

ورهمؿ أن هذه احلٛمالت يم٤مٟم٧م ُمقضمٝم٦م عمٚمقك اًمٓمقائػ إٓ أهن٤م مل شم٘متٍم قمٚمٞمٝمؿ، طمٞم٨م 

يم٤مٟم٧م متزج سملم ىمت٤مل ُمٚمقك اًمٓمقائػ واًمّمٚمٞمٌٞملم ممـ ىمدُمقا اًمدقمؿ عمٚمقك اًمٓمقائػ؛ يمل 

. يْمٛمٜمقا سم٘م٤مء إٟمدًمس يمام يم٤من قمٚمٞمف ُمـ ومرىم٦م وشمٜم٤مطمر

ُم٤م قمدا ُمديٜم٦م ــ  ٟمدًمسوهذا ُم٤م مل يٙمـ هلؿ وم٘مد اطمتقى يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم أرايض إ

. وأوٗمك قمٚمٞمٝم٤م صٌٖم٦م ظم٤مص٦م سمف، اسمتدأه٤م سمتحقيؾ إٟمدًمس إمم وٓي٦م قم٤ٌمؾمٞم٦مــ  هىمًٓم٦م

ومام أن أشمؿ اسمـ شم٤مؿمٗملم أُمره سم٤مٕٟمدًمس طمتك ظم٤مـم٥م اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد اعمًتٔمٝمر يٓمٚم٥م 
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ُم٤ٌميٕمتف قمغم ُم٤م سمٞمده، ومٙم٤من ًمف ذًمؽ
(1

وهذا اًمتٍمف ُمـ اسمـ شم٤مؿمٗملم رهمؿ ومرض ؾمٞمٓمرشمف  .(

.  ٓد اعمٖمرب وإٟمدًمس؛ يم٤من ًمٞمزيد ُمـ إوٗم٤مء صٌٖم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم طمٙمٛمفقمغم ب

وسم٤مٕٟمدًمس شمزداد ؿمخّمٞم٦م يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم اًم٘مٞم٤مدي٦م اشمْم٤مطًم٤م، ومٌٕمد أن أشمؿ محالشمف 

اًمٕمًٙمري٦م ود ُمٚمقك اًمٓمقائػ مل يدع إٟمدًمس دون شمٜمٔمٞمؿ إداري، وم٘مد أىم٤مم قمغم يمؾ 

 همرٟم٤مـم٦م، وحيٞمك سمـ قمكم اعمًقذم قمغم إىمٚمٞمؿ ُمٜمٝم٤م واًمًٞم٤م، يم٠ميب احلًـ قمكم سمـ احل٤مج قمغم

/ هـ497يمام أىم٤مم ذم وىم٧م ُمزاُمـ واًمًٞم٤م قمغم يم٤موم٦م إٟمدًمس هق اسمٜمف قمكم ذم قم٤مم . اؾمتج٦م

ذًمؽ اًمٕم٤مم اًمذي ؿمٝمد وٌط يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ًمألٟمدًمس وشم٘مديؿ قمامل ًمٚمٜمٔمر . م1103

ذم أؿمٖم٤مل اًمتحرك هب٤م
(2

).  

إقمامل قم٤مد إمم سمالد اعمٖمرب  م ُمـ هذه1103/ هـ497وسم٤مٟمتٝم٤مء اسمـ شم٤مؿمٗملم ذم قم٤مم 

دون أن يدير فمٝمره ًمألٟمدًمس، ومام أن وصؾ إمم اعمٖمرب طمتك أُمر واًمٞمف قمغم همرٟم٤مـم٦م قمكم سمـ 

احل٤مج ًمٚمتقضمف عمديٜم٦م سمٚمٜمًٞم٦م عمٜم٤مزًم٦م اًمّمٚمٞمٌٞملم، وىمد وصؾ هذا اخلٓم٤مب إمم اسمـ احل٤مج وهق 

قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اجلزيرة اخلياء
(3

إٟمدًمًٞم٦م ذم هذه وهٜم٤م يت٠ميمد اًمدور إؾم٤مس ًمٚمٕمدوة  .(

.  احل٘م٦ٌم اًمذي دم٤موز اًم٘م٤مئد إول ًمدوًم٦م اعمراسمٓملم إمم يم٤موم٦م ىم٤مدة ضمٞمقش اعمراسمٓملم

م سمدأ اعمرض يٕمتكم يم٤مهؾ ذًمؽ اًم٘م٤مئد اجلٚمٞمؾ يقؾمػ سمـ 1103/ هـ497وسمٜمٝم٤مي٦م قم٤مم 

شم٤مؿمٗملم سمٕمدُم٤م أىمر طمٙمٛمف سم٤مٕٟمدًمس ودومع اًمّمٚمٞمٌٞملم قمٜمٝم٤م، سمٕمٌقره إًمٞمٝم٤م سمحٛمالشمف ٕرسمع 

 ،م1090/ هـ483و ،م1088/ هـ481و ،م1086/ هـ479أقمقام ــ  ُمرات ُم١مرظم٦م

جي٤موره٤م قمدد آظمر ُمـ احلٛمالت سم٘مٞم٤مدة قمدد ُمـ ىم٤مدة اعمراسمٓملم ُأرخ ــ  م1103/ هـ497و

م711/ هـ493ُمٜمٝم٤م محٚم٦م ًمٞمحٞمك سمـ أيب سمٙمر سمـ يقؾمػ ؾمٜم٦م 
(4

).  
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ت ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن قمٌقر يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إمم إٟمدًمس يتج٤موز قمدد شمٚمؽ احلٛمال

ــ  ُمثاًل ــ  م1102/ هـ496م إمم قم٤مم 1090/ هـ483اًمتل ىم٤مده٤م، وم٤مًمٗمؽمة اعمٛمتدة ُمـ قم٤مم 

ٓ يٙم٤مد يذيمر ًمٞمقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم هب٤م قمٌقر إمم إٟمدًمس سمحٛمالت قمًٙمري٦م أو دوهن٤م ذم 

.  وىم٧م يم٤مٟم٧م إطمقال سم٤مٕٟمدًمس ذم أُمس احل٤مضم٦م ًمتقاضمده هب٤م

/ هـ500ٟملم ُمًتٝمؾ ؿمٝمر حمرم ؾمٜم٦م وظم٤ممت٦م هذه اًمًػمة اجلٝم٤مدي٦م يم٤مٟم٧م ذم يقم آث

م سمقوم٤مة يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم سمٕمدُم٤م داُم٧م اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم إٟمدًمس عمدة واطمد 1106

وقمنميـ قم٤مًُم٤م
(1

، يم٤مٟم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هب٤م سمقاسم٦م اعمراسمٓملم ًمألٟمدًمس وىم٤مقمدة أؾم٤مس هلؿ (

.  وحتديًدا اجلزيرة اخلياء ُمٜمٝم٤م؛ ٟٓمٓمالق اعمراسمٓملم إمم أهداومٝمؿ اعمٜمِمقدة

ويتج٤موز دور اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ٤م ئمٝمر ُمـ جمرد يمقهن٤م حمٓم٦م قمٌقر إمم إٟمدًمس، 

ومٕمٜمد إُمٕم٤من اًمٜمٔمر هب٤م قمغم أىمؾ شم٘مدير، ٟمجد أن ضمٞمقش اعمراسمٓملم سمٕمد قمٌقره٤م عمْمٞمؼ ضمٌؾ 

ـم٤مرق حتت٤مج إمم إقم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ وشمزود سمٌٕمض احل٤مضم٤مت، ومٝمل ًمتقه٤م ىمد قمؼمت ُمْمٞمؼ ضمٌؾ 

.  ريمقهب٤م إقم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ اجلٞمقش اًمؼمي٦م ـم٤مرق سم٤مًمًٗمـ اًمتل شمقضم٥م سمٕمد

وىمد ؿمٝمدت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظمالل طمٙمؿ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم شمٜمٔمٞماًم إدارًي٤م ُمت٘مٜم٤ًم 

يتجغم ذم اؾمت٘مرار اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم وىم٧م ىمد يٜمجؿ قمـ ُمرور احلٛمالت هبذه اًمّمقرة 

ٟم٥م اًمٕمامرة اعمٙمثٗم٦م أًمقان ُمـ اًمٗمقى، يمام ؿمٝمدت اعمديٜم٦م ازده٤مًرا قمٛمراٟمًٞم٤م ظم٤مص٦م ذم ضم٤م

احلرسمٞم٦م
(2

سم٤مإلو٤موم٦م ٟٓمتٕم٤مؿم٦م اىمتّم٤مدي٦م ضمراء ُم٤م يّمؾ إمم اعمديٜم٦م ُمـ همٜم٤مئؿ وُمٙم٤مؾم٥م أصمٜم٤مء  ،(

اًم٘مت٤مل
(3

).  

                                                                                                                                               

.  158قمالىم٤مت اعمراسمٓملم، ص: ظمٚمٞمؾ اًم٤ًمُمرائل. 192صاعمٓمرب، 

اًمٙم٤مُمؾ، : اسمـ إصمػم. 250، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 247أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

.  1571ص

حلرسمٞم٦م ؾمٞمتؿ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل احلدي٨م سمِمٙمؾ أيمثر شمٗمّمٞماًل قمـ اًمٕمامرة احلرسمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم ُمٌح٨م اًمٕمامرة ا    (2)

.  ُمـ اًمٗمّمؾ إول سم٤مًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ هذا اًمٌح٨م

ؾمٞمتؿ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل احلدي٨م قمـ أصمر إطمقال اًمٕمًٙمري٦م قمغم إطمقال آىمتّم٤مدي٦م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين ُمـ اًم٤ٌمب     (3)

.  اًمث٤مين هبذا اًمٌح٨م



ورهمؿ يمؾ ُم٤م حت٘مؼ سم٤مجلزيرة اخلياء ظم٤مص٦م واًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قم٤مُم٦م ذم فمؾ طمٙمؿ 

 يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إٓ أن ذًمؽ يم٤من أىمَم ُم٤م ىم٤مم سمف اعمراسمٓمقن سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظمالل

طمٙمٛمٝمؿ ًمألٟمدًمس، ومخٚمٗم٤مء اسمـ شم٤مؿمٗملم رهمؿ اهتامُمٝمؿ سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إٓ أهنؿ ايمتٗمقا 

. سمام ىم٤مم سمف اسمـ شم٤مؿمٗملم

م 1106/ هـ500ومٕمكم سمـ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم قمؼم إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قم٤مم 

سمجٞمقش اعمراسمٓملم إلىمرار طمٙمٛمف قمغم إٟمدًمس، وأىم٤مم سم٤مجلزيرة اخلياء، وهب٤م ىمدم إًمٞمف 

إٟمدًمس ووم٘مٝم٤مؤه٤م وزقمامؤه٤م ورؤؾم٤مؤه٤م وأدسم٤مؤه٤م وؿمٕمراؤه٤م، وذًمؽ ًمت٠ميمٞمد ىمْم٤مة 

ــ  وسم٘م٤مقمدة اعمراسمٓملم. ُم٤ٌميٕمتٝمؿ ًمف ذم طمٗمؾ ُمدح سمف اًمِمٕمراء أُمػم اعمًٚمٛملم قمكم سمـ يقؾمػ

مل ي٘مؿ قمكم سمـ يقؾمػ ؾمقى سم٘مْم٤مء طم٤مضم٦م ُمـ ىمدم إًمٞمف ُمـ ذوي ــ  اجلزيرة اخلياء

ًمقٓة وشمٜمّمٞمٌٝمؿ قمغم قمدد ُمـ اعمدن، وُمـ ذًمؽ احل٤مضم٤مت، سم٤مإلو٤موم٦م ٓظمتٞم٤مره ًمٕمدد ُمـ ا

شمقًمٞم٦م أظمٞمف أيب اًمٓم٤مهر متٞمؿ ُمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م، وشمقًمٞم٦م أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمٚمٛمتقين 

وُم٤م أن ىم٣م قمكم سمـ يقؾمػ سم٤مجلزيرة اخلياء ُم٤م يم٤من يٕمزم إًمٞمف طمتك قم٤مد . ُمديٜم٦م ىمرـم٦ٌم

أدراضمف إمم اعمٖمرب قمـ ـمريؼ ؾمٌتف
(1

).  

ور هق اًمقطمٞمد ًمٕمكم سمـ يقؾمػ سمجٞمقؿمف، وم٘مد أقم٤مد اًمٙمرة إمم ومل يٙمـ هذا اًمٕم٥م

م قمٜمد قمٌقره قمـ ـمريؼ 1121/ هـ515إٟمدًمس ُمرات ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م واطمدٌة ذم قم٤مم 

. اجلزيرة اخلياء ًمٚم٘مْم٤مء قمغم صمقرة أهؾ ىمرـم٦ٌم

وعم٤م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ أمهٞم٦م ًمٚمٛمراسمٓملم، وم٘مد قمرج قمكم سمـ يقؾمػ سمٕمد أن اؾمتت٥م 

قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ ًمٚمٜمٔمر ذم أطمقاهل٤م، وهب٤م يم٤من ًم٘م٤مءه سم٠مظمٞمف متٞمؿ طم٤ميمؿ  ًمف إُمر سم٘مرـم٦ٌم

همرٟم٤مـم٦م
(2

.  ، مم٤م ي١ميمد أمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٚمٛمراسمٓملم واهتامُمٝمؿ هب٤م(

                                                 

احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م،  :جمٝمقل. 247أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 48، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

 – 250، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 249، ص5صٌـح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 85ص

.  133، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 251

. 247أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 66، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (2)



وهبذه اعمت٤مسمٕم٦م اؾمت٘مرت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم هن٤مي٦م طمٙمؿ اعمراسمٓملم سم٤مٕٟمدًمس، رهمؿ ُم٤م 

ي أو٤مف ًمٚمجزيرة اخلياء ُمـ طمدث داظمؾ سمٞم٧م احلٙمؿ ُمـ ظمالف، ذًمؽ اخلالف اًمذ

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دوًرا آظمر إمم ضم٤مٟم٥م أدوراه٤م اًم٤ًمسم٘م٦م، طمٞم٨م اؾمتخدُمٝم٤م قمغم سمـ يقؾمػ 

ُمٜمٗمك ًمٕمدد ُمـ أُمراء اعمراسمٓملم أوهلؿ اسمٜمف أسم٤م سمٙمر، اًمذي همْم٥م ُمـ دم٤مهؾ واًمده ًمف ذم قمدم 

سمتقًمٞم٦م اسمٜمف ؾمػم  وم٘مد أىم٤مم قمكم سمـ يقؾمػ أول أُمره. شمٕمٞمٞمٜمف وًمًٞم٤م ًمٚمٕمٝمد رهمؿ أٟمف أيمؼم أسمٜم٤مئف

م، وأسم٘مـ٤مه 1128يقٟمٞمف  15/ هـ522مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م  14وًمًٞم٤م ًمٚمٕمٝمد ذم يقم اجلٛمٕم٦م 

صمؿ ومم ُمـ سمٕمده اسمٜمف أظمر شم٤مؿمٗملم، . م1138/ هـ533قمغم ذًمؽ إمم أن شمقذم ؾمػم ذم قم٤مم 

وظمقوًم٤م ُمـ أن حيدث أسمق سمٙمر أُمًرا سم٤محلٙمؿ وضمف قمكم سمًجـ اسمٜمف أسم٤م سمٙمر سم٤مجلزيرة اخلياء 

ومل يٓمؾ أسمق سمٙمر سم٤مًمًجـ طمٞم٨م شمقذم عمرض أمل سمف قمٜمد ٟم٘مٚمف إمم . م1141/ هـ536 قم٤مم ذم

اًمًجـ
(1

). 

وىمد ؿم٤مرك أسمق سمٙمر هذا اًمًجـ حيٞمك سمـ أيب سمٙمر سمـ يقؾمػ قمٜمدُم٤م يم٤من واًمًٞم٤م قمغم 

م، وىمد يم٤مٟم٧م 1106/ هـ500ُمديٜم٦م وم٤مس ورومض ُم٤ٌميٕم٦م قمٛمف قمكم سمـ يقؾمػ ذم قم٤مم 

ضمـ سم٤مجلزيرة اخلياء إمم أن شُمقذم سمًجٜمفهن٤ميتف سمٕمد أطمـداث ـمقال أن ؾُمـ
(2

)  .

ومل متٝمؾ اعمٜمٞم٦م أيًْم٤م أُمػم اعمًٚمٛملم قمكم سمـ يقؾمػ ؾمقى قم٤مم واطمد ُمـ سمٕمد ؾمجـ اسمٜمف 

أيب سمٙمر، طمٞم٨م يم٤من يٕم٤مين ُمـ ُمرض أمل سمف
(3

ورهمؿ يمؾ ُم٤م يم٤من يقاضمٝمف قمكم سمـ يقؾمػ  .(

وطمديـ سم٤معمٖمرب، ُمـ ؾم٤مطم٦م ىمت٤مل ؿم٤مؾمٕم٦م ُمع ٟمّم٤مرى ؿمامل أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، وهتديد ُمـ ىِمٌؾ امل

وُمِم٤ميمؾ داظمٚمٞم٦م إٓ أٟمف اؾمتٓم٤مع أن حي٤مومظ قمغم اؾمت٘مرار اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومل ُيذيمر قمٜمٝم٤م 

                                                 

، 1أوقاء ضمديدة قمغم اعمراسمٓملم، ط: قمّمٛم٧م قمٌداًمٚمٓمٞمػ دٟمدش. 101، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، : طمًلم ُم١مٟمس. 182 – 181م، ص1991دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

وصم٤مئؼ شم٤مرخيٞم٦م ضمديدة قمـ قمٍم اعمراسمٓملم، صحٞمٗم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت : حمٛمقد قمكم ُمٙمل. 163  -162، ص2ج

.  138 – 133  – 132م، ُمدريد، أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، ص1960 –م 1959، 8 – 7اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمدريد، ُم٩م 

.  62، ص2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (2)

شم٤مريخ اسمـ : اسمـ ظمٚمدون. 43، ص2ُمآصمر إٟم٤موم٦م، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 101، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (3)

.  162، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 251، ص6ظمٚمدون، ج



ؾمقى ؿمٙمقى أهؾ اجلزيرة اخلياء ُمـ طم٤مل ىم٤موٞمٝمؿ اسمـ قمٌداخل٤مًمؼ، ومـٙم٤من هلؿ أن رّد 

قمكم سمـ يقؾمػ أُمـرهؿ إمم ىم٤ميض ؾمٌتـف اسمـ ُمٜمّمقر ًمٚمٜمٔمر ومٞمف
(1

وُمع هذا وم٤مٕطمقال  .(

وم٤معمقطمديـ ىمد اؾمت٠مصمروا سم٤معمٖمرب، . عمراسمٓملم يم٤مٟم٧م شمتجف ًمً٘مقط يمٞم٤من اعمراسمٓملماًمٕم٤مُم٦م ل

وأهؾ إٟمدًمس ىمد اٟمزقمجقا ُمـ قمقدة ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م عمٝم٤ممج٦م ُمدهنؿ ذم وىم٧م وٕمػ سمف 

اعمراسمٓمقن قمـ دورهؿ، ذًمؽ اًمْمٕمػ اًمذي أقم٤مد إٟمدًمس ًم٤ًمسمؼ قمٝمده أي٤مم ُمٚمقك 

ٟمدًمس، وىم٤مم اسمـ مهِمؽاًمٓمقائػ، وم٘م٤مم قمٌداًمرمحـ سمـ قمٞم٤مض سمِمـرق إ
(2

سمجٞم٤من (
(3

) 

وأقمامهل٤م وذًمؽ ُمـ سم٤مب ضب اعمثؾ ٓ احلٍم، أي أن ُمدن إٟمدًمس ىمد قم٤مدت حل٤مل 

اًمُٗمرىم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م
(4

).  

م، رهمؿ ُم٤ٌميٕم٦م 1142/ هـ537ومل يٖمػم هذا احل٤مل شمقًمٞم٦م شم٤مؿمٗملم سمـ قمكم احلٙمؿ ؾمٜم٦م 

أهؾ اعمٖمرب وإٟمدًمس ًمف
(5

ة اعمراسمٓملم سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومٙم٤من شمقًمٞمف ًمٚمحٙمؿ سمداي٦م هن٤مي .(

م دظمٚم٧م ضمٞمقش اعمقطمديـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وؾمٞمٓمروا قمغم 1144/ هـ539ومٗمل قم٤مم 

وًمٙمـ اًمٍماع قمغم اًمٕمدوة . ُمدهن٤م ـمريػ واجلزيرة اخلياء صمؿ ُمقوع ضمٌؾ ـم٤مرق

إٟمدًمًٞم٦م مل يٜمتِف سملم اعمراسمٓملم واعمقطمديـ هبذا احلدث، وم٘مد متٙمـ أطمد وٓة اعمراسمٓملم، 

حيٞمك سمـ هم٤مٟمٞم٦م وهق
(6

م، ومل ي٘متٍم 1146/ هـ541ُمـ اؾمتٕم٤مدة اجلزيرة اخلياء ذم قم٤مم  (

                                                 

، 2ُمآصمر إٟم٤موم٦م، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 115، ص10اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب، ج: اًمقٟمنميز. 173اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (1)

. 252 – 251، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 43ص

أُمػم ُمٖمريب، يم٤من قمغم ضمٞم٤من، وىمد  –ي٘مّمد هبٛمِمؽ ُم٘مٓمقع إذن  –إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ مهِمؽ : اسمـ مهِمؽ    (2)

: اسمـ اخلٓمٞم٥م. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 258، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اٟمٔمر اسمـ إسم٤مر. م1176/ هـ572ة ؾمٜم٦م شمقذم سمٛمٙمٜم٤مس

.   وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 260أقمامل إقمالم، ص

اٟمٔمر . ةة يزيد قمدده٤م قمـ صمالصم٦م آٓف ىمريُمـ ُمدن ضمٜمقب إٟمدًمس، وهل ذات ىمرى يمثػم: (Jaen)ضمٞم٤من     (3)

. 70اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي

 . 178 – 177اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (4)

ؾمػم أقمالم : اًمذهٌل. 43، ص2ُمآصمر إٟم٤موم٦م، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 248 – 247أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (5)

. 252 – 251، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 372 – 371، ص20اًمٜمٌالء، ج

فمؾ ُمقاًمًٞم٤م . ؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم وىمد اؿمتٝمر هب٤مهم٤مٟمٞم٦م هل أُمف وهل ُمـ ىمري٤ٌمت يق: حيٞمك سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اعمًقذم    (6)



أُمره قمغم ذًمؽ سمؾ وضمف ُمٜمٝم٤م حيٞمك سمـ أيب سمٙمر اًمّمحراوي واًمًٞم٤م عمديٜم٦م ؾمٌتف سمٓمٚم٥م ُمـ 

٤ًٌم ُمٜمف شمقضمٞمف واٍل قمغم ُمديٜم٦م ؾمٌتف وهٜم٤م ئمٝمر أن ؾمٚمٓم٦م . اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اًمذي قمؼم إًمٞمف ـم٤مًم

عمراسمٓملم دم٤موزت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم اًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م؛ همػم أهن٤م مل اجلزيرة اخلياء زُمـ ا

سمٞمد اسمـ هم٤مٟمٞم٦م طمٞم٨م اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م اعمقطمدون ُمرة أظمرى سم٘مك ـمقيالً ت
(1

). 

وظمت٤مًُم٤م يتجغم مم٤م ؾمٌؼ أن ومؽمة طمٙمؿ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هل ومؽمة 

ًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىم٤مقمدة اًمٜمْمقج اًمًٞم٤مد ًمٚمٛمراسمٓملم هب٤م، ومخالل طمٙمؿ يقؾمػ يم٤مٟم٧م ا

اعمراسمٓملم سم٤مٕٟمدًمس، وُمٚمت٘مك ُمٚمقك اًمٓمقائػ سم٠مُمػم اعمًٚمٛملم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم، يمذًمؽ 

سم٤ميع ومٞمٝم٤م أهؾ إٟمدًمس قمكم سمـ يقؾمػ، يمام يم٤مٟم٧م ُمٕمؼًما أؾم٤مؾًم٤م ًمٕمدد يمٌػم ُمـ احلٛمالت 

ًمس اًمٕمًٙمري٦م، أدت ظمالًمف اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دوره٤م يم٤مُماًل ذم إقم٤مٟم٦م اعمراسمٓملم ٕهؾ إٟمد

، وُمـ صمؿ ُم٤ًمقمدة اعمراسمٓملم ذم اًمًٞمٓمرة قمغم إٟمدًمس ًٓ  . أو

 ٱٱٱ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 205، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اٟمٔمر اسمـ إسم٤مر. ًمٚمٛمراسمٓملم زُمـ اعمقطمـديـ إمم أن شمقذم، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمٖمرٟم٤مـم٦م

 .159 – 158، ص8إقمالم، ج: اًمزريمكم. 254 – 253أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م

: اعمرايمٌم. 38  -33 – 32اًمٌٞم٤من اعمٖمرب،ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري. 38سمٖمٞمـ٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (1)

إٟمٞمـس : اسمـ أيب زرع.  313 – 311، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 179اعمٕمجـ٥م، ص

شم٤مريخ إدب إٟمدًمز، قمٍم اًمٓمقائػ واعمراسمٓملم، : إطم٤ًمن قم٤ٌمس. 345  -243 – 242اعمٓمـرب، ص

.   24م، ص1997، دار اًمنموق، قمامن، 2ط
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املبحح األوه 
 ية الضيطزة عمى العدوة األٌدلضيةأِي

وَ قبن املوحديَ  

يٕمقد اًمدور إؾم٤مس ًم٘مٞم٤مم دوًم٦م اعمقطمديـ إمم اعمٝمدي حمٛمد سمـ شمقُمرت
(1

وم٘مد شمدرج  .(

وإٟمدًمس واعمنمق اإلؾمالُمل إمم داقمٞم٦م ُمًت٤مء ُمـ اسمـ شمقُمرت ُمـ ـم٤مًم٥م ًمٚمٕمٚمؿ سم٤معمٖمرب 

صمؿ ارشم٘مك سمف احل٤مل ًمٚمًٕمل . احل٤مل اًمذي وصؾ إًمٞمف اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سمٛمنمىمف وُمٖمرسمف

.  إلىم٤مُم٦م دوًم٦م يتٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م شمٓمٌٞمؼ أهداومف اإلصالطمٞم٦م

وشمٕمقد ىمّم٦م حمٛمد سمـ شمقُمرت إمم أواظمر اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، طمٞم٨م ظمرج اسمـ 

مل ُمـ اعمٖمرب إمم إٟمدًمس صمؿ إمم ُمٍم واعمنمق اإلؾمالُمل، وسمٌالد شمقُمرت ذم ـمٚم٥م اًمع

اعمنمق سمدأت ومٙمرة إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر شمتٌٚمقر ذم ذهـ اسمـ شمقُمرت سمام 

ايمتًٌف ُمـ رطمٚمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٠مظمذ ي٠مُمر سم٤معمٕمروف ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، وًمٙمـ أؾمٚمقب اسمـ 

ُمـ سمٚمد واطمدشمقُمرت اعمتِمدد ذم دقمقشمف؛ أدى ًمٜمٗمٞمف ُمـ أيمثر 
(2

).  

ومٕم٤مد اسمـ شمقُمرت إمم إومري٘مٞم٦م صمؿ إمم اعمٖمرب سمٕمدُم٤م يمرر حم٤موًمتف سم٢مومري٘مٞم٦م وٟم٤مل ُم٤م ٟم٤مًمف ذم 

م، صمؿ 1116/ هـ510وسم٤معمٖمرب اؾمت٘مر اسمـ شمقُمرت سمٛمديٜم٦م وم٤مس وذًمؽ ؾمٜم٦م . ؾم٤مسم٘م٤مهت٤م

وىمد اُمت٤مز اسمـ شمقُمرت ذم شمرطم٤مًمف هذا سمٌٜم٤مئف . يم٤مٟم٧م ُمرايمش ُمريمزه اًمث٤مين سم٤معمٖمرب

وإًم٘م٤مء اًمدروس ذم يمؾ ُمقوع يٜمزل سمف، مم٤م طم٤مز سمف قمدًدا ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم ُمـ ًمٚمٛم٤ًمضمد، 

٩م دومـع وم٘مٝم٤مء ُمرايمش ًمدومع طم٤ميمٛمٝمؿ قمكم سمـ يقؾمػ. ـمـالب اًمٕمٚمؿ ــ  وًمٙمـ هذا اًمتقهَّ

                                                 

ُمـ سمالد  –إجيٚمٞمز  –هق حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ شمقُمرت، ُمـ ُمقاًمٞمد وٞمٕم٦م إجيغم أْن واْرهمـ : حمٛمد سمـ شمقُمرت    (1)

.  155اعمٕمج٥م، ص: اٟمٔمر اعمرايمٌم. اًمًقس، ويٜمت٥ًم اسمـ شمقُمرت إمم ىمٌٞمٚم٦م هرهم٦م

، ُم١مؾم٦ًم همرب ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُملشم٤مريخ امل: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 155، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ:اعمرايمٌم    (2)

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 683، صةؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م، اإلؾمٙمٜمدري



إمم إظمراج اسمـ شمقُمرت ُمـ ُمرايمشــ  صم٤مين طمٙم٤مم اعمراسمٓملم
(1

).  

مم ُمً٘مط رأؾمف م إ1121/ هـ515واٟمتٝمك سمف اًمؽمطم٤مل إمم ُمقـمٜمف، طمٞم٨م قم٤مد ذم قم٤مم 

م ظمقوًم٤م ُمـ 1124/ هـ518ضمٌؾ إجيٚمٞمز سمٌالد اًمًقس، وسمف حتّمـ اسمـ شمقُمرت إمم قم٤مم 

وسمتٚمؽ اًمًٜمقات اًمثالث أظمذ اسمـ شمقُمرت ذم مجع إٟمّم٤مر ًمت٘مقي٦م دقمقشمف، يٕمٞمٜمف . اعمراسمٓملم

ذم ذًمؽ شمٚمٛمٞمذه اًم٘م٤مدم ُمٕمف ُمـ سمالد إومري٘مٞم٦م قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم؛ اًمذي اشمّمػ سمٜمزاه٦م 

هلٛم٦ماًمٜمٗمس، وقمٚمق ا
(2

)  .

هذا آؾمؿ أـمٚم٘مف اسمـ شمقُمرت قمغم ــ  م سَمدأ اعمقطمدون1124/ هـ518وذم قم٤مم 

ُم١ميديف ٓشمّم٤مومٝمؿ يمام يرى سمتقطمٞمد يٛمٞمزهؿ قمـ همػمهؿ، وًمٙمل يٛمٞمزهؿ أيًْم٤م قمـ 

، وٕضمؾ هذا اٟمت٘مؾ اسمـ شمقُمرت ةذم شمٓمٌٞمؼ دقمقهتؿ اإلصالطمٞم٦م سمٓمري٘م٦م قمٛمكمــ  اعمراسمٓملم

شمٞمٜمٛمؾسمٛم١ميديف ُمـ ضمٌؾ إجيٚمٞمز إمم طمّمـ 
(3

وسمف أقمٚمـ ُم١ميدوه ُم٤ٌميٕمتف طم٤ميماًم قمٚمٞمٝمؿ  ،(

وهٜم٤م سمدأت ُمرطمٚم٦م اًمٍماع سملم اعمقطمديـ واعمراسمٓملم، اًمتل . إقمالًٟم٤م ًمٌدء دوًم٦م اعمقطمديـ

يم٤مٟم٧م سمدايتٝم٤م ُمٜم٤موؿم٤مت ُمـ ىِمٌؾ اعمقطمديـ، ارشم٘م٧م عمح٤مرسم٦م اًم٘م٤ٌمئؾ اعمقاًمٞم٦م ًمٚمٛمراسمٓملم، 

وُمـ صمؿَّ ىمت٤مل اعمراسمٓملم أٟمٗمًٝمؿ
(4

).  

ت اعمقطمديـ ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ طمٙمؿ اعمراسمٓملم إٓ أهنؿ مل يٜم٤مًمقا ؿمٞمًئ٤م مم٤م يم٤مٟمقا ورهمؿ حم٤موٓ

ي٠مُمٚمقن سمف، ويم٤مٟم٧م ظم٤ممت٦م اعمح٤موٓت ذم قمٝمد اسمـ شمقُمرت ُمٕمريم٦م اًمٌحػمة سم٤مًم٘مرب ُمـ 

م أرؾمؾ اسمـ شمقُمرت ىم٤مئده قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم قمغم 1129/ هـ524ومٗمل قم٤مم . ُمرايمش

ُمديٜم٦م ُمرايمش، ورهمؿ وخ٤مُم٦م ضمٞمش رأس ضمٞمش ي٘مدر سم٠مرسمٕملم أًمػ ُم٘م٤مشمؾ ًمٚمًٞمٓمرة قمغم 

اعمقطمديـ إٓ أن اعمراسمٓملم متٙمٜمقا ُمـ صده ظم٤مرج ُمديٜم٦م ُمرايمش ذم اعمقوع اعمٕمروف 

                                                 

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 683شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 157اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (1)

اًمًٞمد . 303، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 172   -165 – 157اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (2)

.  وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 683شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: زقمٌداًمٕمزي

اعمٞمؿ ُمٗمتقطم٦م واًمالم إومم ُمِمددة ُمٗمتقطم٦م، هل ضم٤ٌمل سم٤معمٖمرب، هب٤م ىمرى وُمزارع  (شملُِم َُمٚمَّؾ): طمّمـ شمٞمٜمٛمؾ    (3)

.   80، ص2ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ًمٚمؼمسمر، شم٘مع سملم أول اعمٖمرب وُمديٜم٦م ُمرايمش

.   وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 165اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 15اعمقطمديـ، صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ : اسمـ قمذاري    (4)



. سم٤مًمٌحػمة، سمؾ زادوا ذًمؽ سمتٙمٌٞمد اعمقطمديـ ظم٤ًمرة يمٌػمة سمٛم٘متؾ قمدد يمٌػم ُمـ ضمٜمدهؿ

وشمٌع هزيٛم٦م اعمقطمديـ هزيٛم٦م أظمرى سمقوم٤مة ىم٤مئدهؿ اًمروطمل حمٛمد سمـ شمقُمرت ذم ؿمٝمر 

م أي سمٕمد هزيٛمتٝمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م سمٌْمٕم٦م أؿمٝمر1130أهمًٓمس / هـ524ؾمٜم٦م  رُمْم٤من
(1

).  

/ هـ525وٟٓمتٝم٤مز اًمٗمرص٦م ضمرد اعمراسمٓمقن ضمٞمًِم٤م سم٘مٞم٤مدة إسمراهٞمؿ سمـ شم٤مهمٞمِم٧م ؾمٜم٦م 

ًمٙمـ اعمقطمديـ سم٘مٞم٤مدة قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم . م، شمقضمف سمف ًمٚمٛمقطمديـ ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ1131

صقل قمغم ىمدر يمٌػم ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ظمٚمٞمٗم٦م اسمـ شمقُمرت، متٙمٜمقا ُمـ صد اعمراسمٓملم، سمؾ اًمح

يم٤من أوهل٤م اؾمتٕم٤مدة اعمقطمديـ ًم٘مقهتؿ اًم٤ًمسم٘م٦م حت٧م فمؾ طم٤ميمٛمٝمؿ اجلديد . واعمٙم٤مؾم٥م

قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم
(2

) .

وىمد أدى هذا آٟمتّم٤مر إمم اٟمْمقاء قمدد ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ إمم راي٦م اعمقطمديـ يم٘مٌٞمٚم٦م 

اعمٖمرب واًم٘مْم٤مء قمغم  اعمّم٤مُمدة، مم٤م طمٗمز قمٌداعم١مُمـ إمم شمًٞمػم اجلٞمقش ًمٚمًٞمٓمرة قمغم سمالد

م طمٞم٨م وضمف قمٌداعم١مُمـ 1132/ هـ526طمٙمؿ اعمراسمٓملم، وهق ُم٤م طمدث سم٤مًمٗمٕمؾ ذم قم٤مم 

قمدًدا ُمـ اجلٞمقش ًمٕمدد ُمـ اعمدن، وؾم٤مر هق سمٜمٗمًف قمغم رأس ضمٞمش إمم ُمرايمش، مل يتٛمٙمـ 

ُمـ ظمالًمف ُمـ حت٘مٞمؼ هدومف اًمرئٞمس سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم ُمرايمش رهمؿ ؾمٞمٓمرشمف قمغم طمّمـ درقم٦م، 

ٓد ضمالدهوطمّمـ هزرضمف، وب
(3

)  .

وزاد ُمـ متٙملم اعمقطمديـ سمٌالد اعمٖمرب، ُم٤م طمدث داظمؾ دوًم٦م اعمراسمٓملم ُمـ ٟمزاقم٤مت 

م، وم٤مؾمتقمم قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم 1142/ هـ537قمغم احلٙمؿ ُمٜمذ ووم٤مة قمكم سمـ يقؾمػ ؾمٜم٦م 

/ هـ540م قمغم شمٚمٛم٤ًمن ووهران، يمام اؾمتقمم قمغم وم٤مس ذم قم٤مم 1144/ هـ539ؾمٜم٦م 

ي٦م اعمراسمٓملم سم٤مؾمتٞمالء قمٌداعم١مُمـ قمغم ُمرايمش ذم اًمث٤مُمـ قمنم م، صمؿ يم٤مٟم٧م هن٤م1146إسمريؾ 

م سمٕمد طمّم٤مر هل٤م دام شمًٕم٦م 1147أرسمع وقمنميـ ُمـ ُم٤مرس / هـ541ُمـ ؿمقال قم٤مم 

                                                 

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 683شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 166  -165اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (1)

.  45 – 44قمالىم٤مت اعمقطمديـ، ص: أسمق رُمٞمٚم٦م. 85، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (2)

أسمق . 239إٟمٞمس اعمٓمـرب، ص: اسمـ أيب زرع. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 16عمقطمديـ، صاًمٌٞمـ٤من اعمٖمرب، ىمًـؿ ا: اسمـ قمذاري    (3)

.  45قمالىم٤مت اعمقطمديـ، ص: رُمٞمٚم٦م



أؿمٝمر
(1

).  

ورهمؿ ىمْم٤مء اعمقطمديـ قمغم طمٙمؿ اعمراسمٓملم إٓ أهنؿ اطمت٤مضمقا سمٕمض اًمقىم٧م إلظمْم٤مع 

اًم٦م، ويمٛمديٜم٦م ُمرؾمٞم٦م اًمتل سمٕمض اعمدن واًم٘م٤ٌمئؾ اًمتل أقمٚمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٕمّمٞم٤من يم٘مٌٞمٚم٦م دك

أقمٚمٜم٧م اًمٕمّمٞم٤من سم٘مٞمـ٤مدة اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمٞم٤مض
(2

سمٕمد ُم٤ٌميٕمتٝم٤م ًمٚمٛمقطمديـ، وىمد سم٤ميع  (

اسمـ قمٞم٤مض حيٞمك سمـ هم٤مٟمٞم٦م اًم٘م٤مئؿ سم٠مُمر اجلزيرة اخلياء سم٤مؾمؿ اعمراسمٓملم
(3

).  

وهٜم٤م ئمٝمر أن إٟمدًمس مل شمٙمـ سمٛمٜم٠مى قمـ اًمٍماع اًم٘مـ٤مئؿ سملم اعمقطمديـ واعمراسمٓملم، 

ت ؾم٤مطم٦م أظمرى ًمٚمٍماع اًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمٝمام، إمم أن آل أُمره٤م يم٤ًمسم٘متٝم٤م ًمٚمٛمقطمـديـ، وم٘مد يم٤من

ومٙمؼمى ُمدن إٟمدًمس إؿمـٌٞمٚمٞم٦م، وهمرٟم٤مـم٦م، وُم٤مًم٘م٦م، وىم٤مدس
(4

ظمْمٕم٧م مجٞمٕمٝم٤م حلٙمؿ  (

م1154/ هـ549اعمقطمديـ ىمٌؾ هن٤مي٦م قم٤مم 
(5

).  

مل شمتؿ ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم إٟمدًمس إٓ سمٕمد أن ووٕمقا أيدهيؿ قمغم ُمٗمت٤مح   

م أرؾمؾ قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم ضمٞمًِم٤م 1144/ هـ539ومٗمل قم٤مم . دًمس اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦مإن

إمم إٟمدًمس سم٘مٞم٤مدة اًمِمٞمخ أيب قمٛمران ُمقؾمك سمـ ؾمٕمٞمد ي٘مدر سمٕمنمة آٓف ومـ٤مرس 

إلظمْم٤مقمٝم٤م؛ سمٕمد شمٕمدد اًمقومقد إٟمدًمًٞم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم سمٕمٌقر اعمقطمديـ إمم إٟمدًمس؛ ًمٚمحٗم٤مظ 

ومل يتٙمٌد ضمٞمش اعمقطمديـ . طمر، وُمـ ظمٓمر اًمٜمّم٤مرىقمغم أطمقاهل٤م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اًمٗمرىم٦م واًمتٜم٤م

                                                 

اسمـ أيب .  173اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 22 – 17اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (1)

شم٤مريخ : اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 135 – 133 – 132ص. احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م: جمٝمقل. 244إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: زرع

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 697اعمٖمرب، ص

حمٛمد سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل اًمًٌتل، ىم٤مض يم٠مسمٞمف، دظمؾ إٟمدًمس وشمقذم : اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمٞم٤مض    (2)

.   321، ص6إقمالم، ج: اٟمٔمر اًمزريمكم. م1179/ هـ575سمٖمرٟم٤مـم٦م ؾمٜم٦م 

. 313، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 38 – 32اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (3)

.  701شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز

وهل اًمٞمقم اإلىمٚمٞمؿ اإلداري اًمذي يِمٛمؾ . شم٘مع ذم ضمٜمقب إٟمدًمس، ـمقهل٤م اصمٜم٤م قمنم ُمٞماًل : ( Cadiz)ىم٤مدس     (4)

.  330، ص4ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

شم٤مريخ : اًمذهٌل. 372 – 371، ص20ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 180 – 179اعمٕمج٥م، ص :اعمرايمٌم    (5)

.  390 – 389، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 146، ص12اإلؾمالم، ج



 ًمْمؿ ُمديٜمتل اجلزيرة اخلياء وـمريػ؛ ًمتٛمٙملم أهؾ اعمديٜمتلم جلٞمش اعمقطمديـ 
ٍ
أي قمٜم٤مء

ُمـ دظمقل ُمديٜمتٝمؿ
(1

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ُم٤م ىم٤مم سمف أهؾ ُمديٜمتل اجلزيرة اخلياء وـمريػ هق اٟمٕمٙم٤مس ًمًقء 

س آظمر أي٤مم اعمراسمٓملم سم٤مٕٟمدًمس، ورهم٦ٌم ذم إطمقال اًمتل يم٤من يقاضمٝمٝم٤م ؾمٙم٤من ُمدن إٟمدل

.  أن يٙمقٟمقا حت٧م فمؾ طمٙمؿ ىمقي يٌٕمدهؿ قمـ ويالت احلروب واًمٗمتـ

وُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اٟمٓمٚم٘م٧م ضمٞمقش اعمقطمديـ إليمامل وٛمٝم٤م عمـدن إٟمدًمس، 

ومٙم٤مٟم٧م ذيش
(2

.  أول شمٚمؽ اعمدن طمٞم٨م ٟمزقم٧م ُمـ يد طم٤ميمٛمٝم٤م أيب اًمٖمٛمر اسمـ قمزون (

قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إٓ أهنؿ مل يٕمقا ُمدى أمهٞم٦م اًمٕمدوة  ورهمؿ ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ

إٟمدًمًٞم٦م سمٕمد؛ إلمت٤مم وٛمٝمؿ ًمٌالد إٟمدًمس، وهق ُم٤م اشمْمح سمً٘مقط اجلزيرة اخلياء 

م1146/ هـ541ؾمٜم٦م ــ  أطمد اعمقاًملم حلٙمؿ اعمراسمٓملمــ  وـمريػ ذم يد حيٞمك سمـ هم٤مٟمٞم٦م
(3

).  

إٟمدًمًٞم٦م ذم يد حيٞمك سمـ هم٤مٟمٞم٦م هق  ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن مم٤م أؾمٝمؿ ذم ؾم٘مقط ُمدن اًمٕمدوة

ًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام فمروف ــ  اعمٖمرب وإٟمدًمســ  اٟمِمٖم٤مل اعمقطمديـ ذم ساقمٝمؿ سمجٌٝمتلم

ظم٤مص٦م شمقضم٥م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمٓمري٘م٦م خم٤مًمٗم٦م ًمألظمرى، سم٤مإلو٤موم٦م ًمٕمدم إىم٤مُم٦م أطمد يم٤ٌمر 

.  رضم٤مل اعمقطمديـ هب٤م

إمم شمقضمٞمف اًمقٓة، ومام أن ىم٤مم  وىمد دم٤موز حيٞمك سمـ هم٤مٟمٞم٦م طمد اًمثقرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

اسمـ هم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م طمتك قمؼم إًمٞمف اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمٞم٤مض ُمـ ؾمٌتف سمٕمد إقمالن 

٤ًٌم ذم أن يقضمـف ُمٕمف واًمًٞم٤م قمغم ؾمٌتف، ومٙم٤من حيٞمك سمـ أيب سمٙمر  صمقرهت٤م قمغم اعمقطمديـ راهم

                                                 

 371  -244، ص20ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 179اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 38سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (1)

. 326، ص1 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 345 – 243 – 242إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: ن أيب زرعاب. 372 –

 . 48،  صة، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م، اإلؾمٙمٜمدرياًمٓم٥م واخلدُم٤مت اًمٓمٌٞم٦م ذم إٟمدًمس: زرهقين ٟمقر اًمديـ

وسملم ىمٚمِم٤مٟم٦م ُمديٜم٦م ُمـ إىمٚمٞمؿ ؿمذوٟم٦م، شم٘مع سمجٜمقب إٟمدًمس، سمٞمٜمٝم٤م : (Jerez de la Frontera)ذيش     (2)

 .102اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: اٟمٔمر احلٛمػمي. مخ٦ًم وقمنمون ُمٞماًل، وهل قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اًمٌحر

. 313، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 38  -35اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (3)

.  242إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع



ٌَؾ اسمـ هم٤مٟمٞم٦م اًمّمحراوي وامم ؾمٌتف اعمٜمتدب ُمـ ىِم
(1

)  .

ز إمم إصم٤مرة طمٗمٞمٔم٦م قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم؛ مم٤م دومٕمف إمم إرؾم٤مل ضمٞمش وأدى هذا اًمتج٤مو

سم٘مٞم٤مدة أيب إؾمح٤مق سمراز سمـ حمٛمد اعمًقذم ي٤ًمقمده اسمـ ىمز
(2

متٙمٜم٤م ُمـ ظمالًمف ُمـ اًمًٞمٓمرة  .(

وُم٤م أن أمت٧م هذه احلٛمٚم٦م شمثٌٞم٧م أُمره٤م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . قمغم اجلزيرة اخلياء وـمريػ

طمتك شمقضمٝم٧م إمم داظمؾ إٟمدًمس إلمت٤مم ؾمٞمٓمرة  اًمذي ئمٝمر أٟمف مل يٙمـ سم٤مُٕمر اًمٕمًػم

. اعمقطمديـ قمغم ُم٤م سم٘مل ُمـ إٟمدًمس، واؾمتٕم٤مدت اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يم٤مٟم٧م حت٧م طمٙمؿ اعمقطمديـ

/ هـ549وقمغم هذا احل٤مل اؾمتٛمر اعمقطمدون ذم ضمٝمقدهؿ إلظمْم٤مع إٟمدًمس إمم قم٤مم 

م قمٜمدُم٤م أمتقا ؾمٞمٓمرهتؿ قمغم ُمدن إٟمدًمس سم٢مظمْم٤مع ُمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م1154
(3

). 

ا عمًف اعمقطمدون ظمالل هذه إطمداث ُمـ أمهٞم٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م زادوا قم٘مده٤م ومل

م، ومٗمل هذا اًمٕم٤مم قمؼم 1159/ هـ555سمٛمديٜم٦م صم٤مًمث٦م متثٚم٧م ذم ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم إمم إٟمدًمس قمـ ـمريؼ ضمٌؾ ـم٤مرق وسمف أُمر سم٢مىم٤مُم٦م ُمديٜم٦م شمٙمقن ىم٤مقمدة 

ٟمدًمس، وشمؿ ذًمؽ ظمالل ُمدة مل شمتج٤موز اًمًٜم٦م ظم٤مًمّم٦م ًمٚمٛمقطمديـ وُمٕمؼًما صم٤مًمًث٤م ًمأل

اًمقاطمدة
(4

)
(1

)  .

                                                 

. 313، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 38 – 32م اعمقطمديـ، صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمس: اسمـ قمذاري    (1)

.  701شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز

يم٤من أول اًمث٤مئريـ . أمحد سمـ احلًلم سمـ ىمز، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، هق روُمل إصؾ ُمـ سم٤مدي٦م ؿمٚم٥م: اسمـ ىمز    (2)

اٟمٔمر اسمـ . م1151/ هـ546ُمـ ؾمٜم٦م ىمتؾ ذم مج٤مدى إومم . سم٤مٕٟمدًمس قمٜمدُم٤م دب اًمْمٕمػ سمدوًم٦م اعمراسمٓمـلم

.  وُم٤م سمٕمده٤م 197، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: إسم٤مر

اعمـ : اسمـ ص٤مطم٥م اًمّمالة أسمق ُمروان قمٌداعمٚمؽ سمـ حمٛمد اًم٤ٌمضمل. 199، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (3)

ار اًمٖمرب ، د3سم٤مإلُم٤مُم٦م شم٤مريخ سمالد اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم قمٝمد اعمقطمديـ، حت٘مٞمؼ قمٌداهل٤مدي اًمت٤مزي، ط

: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز.  146، ص12شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 24م، ص1987اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

يقؾمػ قمكم . وُم٤م سمٕمده٤م 702شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 390 – 389، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج

ًمؽ قمٌداًمٕمزيز اًمٕم٤مُم٦م، ، ُمٓمٌققم٤مت ُمٙمت٦ٌم امل1احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم إٟمدًمس ذم قمٍم اعمقطمديـ، ط: اًمٕمريٜمل

.  5 – 4م، ص1995/ هـ1416اًمري٤مض، 

ؾمٞمتؿ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل اًمتٓمرق ًمٌٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق سمّمقرة شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين ُمـ اًمٗمّمؾ إول ًمٚم٤ٌمب     (4)

. اًمث٤مين ُمـ هذا اًمٌح٨م



: وشمٕمقد أمهٞم٦م اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمقطمديـ إمم قمدة ضمقاٟم٥م هل

  :أمهقة العدوة األكدلسقة بالـسبة لؾناع الؼائم مع ادرابطني :أواًل

 :ود هذه إمهٞم٦م إمم حمقريلم مه٤مشمع

وة إٟمدًمًٞم٦م طملم ؾمٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اعمقطمدون ذم اًم٘مْم٤مء قمغم ُم٤ًممه٦م اًمٕمد: اعمحقر إول

اعمراسمٓملم سمٗمّمؾ طمٙمٛمٝمؿ ُمـ وؾمٓمف، مم٤م ؾمٞمحقل دون وصقل اإلُمدادات ٕطمد ـمرذم 

دوًم٦م اعمراسمٓملم، ؾمقاًء إٟمدًمس ًمٌ٘م٤مء طمٙمؿ اعمراسمٓملم هب٤م أو إمم اعمٖمرب يم٢مُمداد عمريمز دوًم٦م 

.  ٓؾمتٛمراري٦م سم٘م٤مء طمٙمؿ اعمراسمٓملمــ  ُمرايمشــ  اعمراسمٓملم

ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شم٠مُمـ هلؿ مح٤مي٦م أرايض اعمٖمرب : اعمحقر اًمث٤مين

ُمـ أي هجقم ًمٚمٛمراسمٓملم يٙمقن ُمّمدره إٟمدًمس، ىمد يٙمٚمػ أُمر ُم٘م٤موُمتف اعمقطمديـ 

.  اًمٙمثػم ُمـ اجلٝمد واًمزُمـ

وشمت٠ميمد هذه إمهٞم٦م ُمـ ظمالل ؾمٕمل اعمقطمديـ ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمٌؾ 

م دظمٚم٧م ضمٞمقش اعمقطمديـ إمم 1144/ هـ539ومٗمل قم٤مم . هؿ حلٙمؿ اعمراسمٓملمإؾم٘م٤مط

اجلزيرة اخلياء، يمام اؾمتقًم٧م قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ، وذًمؽ ىمٌؾ إؾم٘م٤مط طمٙمؿ اعمراسمٓملم 

ومم٤م يزيد شم٠ميمٞمد شمقضمف اعمقطمديـ إمم هذا اهلدف، وأن ؾمٞمٓمرهتؿ قمغم . سمثالث ؾمٜمقات

ًمتل ىمدُم٧م ًمٓمٚم٥م قمقن اعمقطمديـ، اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤من ٕضمٚمف، رهمؿ وومقد إٟمدًمس ا

يمقن ضمٞمقش اعمقطمديـ مل شمٌذل سم٤مٕٟمدًمس ذًمؽ اجلٝمد اًمذي يِمػم إمم أن قمٌقر اعمقطمديـ 

ذم هذا اًمقىم٧م يم٤من ٕضمؾ ختٚمٞمص أهؾ إٟمدًمس مم٤م هؿ سمف، يمام أن ساع اعمقطمديـ ُمع 

اعمراسمٓملم اًمذي ُم٤م زاًم٧م رطم٤مه شمدور سم٤معمٖمرب دومع اعمقطمديـ ًمؽميمٞمز ىمقهتؿ ذم اًمٍماع 

اًم٘م٤مئؿ سم٤معمٖمرب، وقمدم اٟمِمٖم٤مهلؿ سمٛمقاوع أظمرى ىمد ي١مدي آٟمِمٖم٤مل هب٤م إمم إؾم٘م٤مط طمٙمؿ 
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اعمقطمديـ ذم ُمٝمده؛ سم٥ًٌم شمِمت٧م ىمقهتؿ سملم ُمٙم٤من وآظمر
(1

).  

ومم٤م يزيد ُمـ شم٠ميمٞمد أمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمٍماع اًم٘م٤مئؿ سملم اعمقطمديـ 

ة ىمّمػمة قم٤مد طمٙمؿ اعمراسمٓملم ومٌٕمد ومؽم. واعمراسمٓملم؛ ساقمٝمؿ قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م

مم٤م دومع . إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م؛ سمًٞمٓمرة اسمـ هم٤مٟمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ـمرده حل٤مُمٞم٤مت اعمقطمديـ ُمٜمٝم٤م

م سم٘مٞم٤مدة سمراز اعمًقذم هدومف 1146/ هـ541قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم إمم إرؾم٤مل ضمٞمش ؾمٜم٦م 

. اؾمتٕم٤مدة اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وهق ُم٤م يم٤من ًمٚمٛمقطمديـ

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم هذا اًمٍماع ُم٤ٌميٕم٦م قمدد يمٌػم ُمـ أهؾ إٟمدًمس  وُمٞمزان أمهٞم٦م

ًمٚمٛمقطمديـ سمٕمد ؾمٞمٓمرهتؿ قمٚمٞمٝم٤م
(2

).  

تتطؾب األحداث السقاشقة ادتتابعة باألكدلس من ادوحدين وجود قاعدة متتاز  :ثاٌّيا

ومٛمقاضمٝم٦م صمقار إٟمدًمس يمٕمكم سمـ قمٞمًك سمـ ُمٞمٛمقن . باحلصاكة، واالتصال ادباذ بادغرب

دس، وأسمق اًمٖمٛمر سمـ قمـزون سمنميش، وأظمٞمؾ سمـ إدريس اًمرٟمديسم٘م٤م
(3

سمرٟمدة، واسمـ ىمز  (

سمِمٚم٥م
(4

واسمـ ُمردٟمٞمش ،(
(5

وهمػمهؿ، وُمقاضمٝم٦م هجامت اًمٜمّم٤مرى اعمًتٛمرة قمغم ضمٝم٤مت  (

خمتٚمٗم٦م ُمـ إٟمدًمس
(6

يمؾ ذًمؽ يتٓمٚم٥م ظمط قمٌقر آُمـ ُمتقاصؾ ًم٘مقات اعمقطمديـ  ؛(

                                                 

إٟمٞمس اعمٓمرب، : اسمـ أيب زرع. 146، ص12شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 38سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (1)

.  243 – 242ص

.  313، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 38  -32اعمقطمديـ، صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ : اسمـ قمذاري    (2)

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، يم٤مشم٥م، يمت٥م أول أُمره ًمٚمٛمراسمٓملم، صمؿ اؾمتٙمتٌف أسمق ضمٕمٗمر محديـ سمـ : أظمٞمؾ سمـ إدريس اًمرٟمدي    (3)

حمٛمد سمـ محديـ ذم إُم٤مرشمف، وقمٜمدُم٤م دظمؾ اسمـ هم٤مٟمٞم٦م ىمرـم٦ٌم واظمرج اسمـ محديـ ُمٜمٝم٤م، حلؼ أظمٞمؾ سمرٟمدة ووٌٓمٝم٤م 

.   241، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اٟمٔمر اسمـ إسم٤مر. ًمٜمٗمًف

اًمروض : اٟمٔمر احلٛمػمي. ُمديٜم٦م سمجٜمقب همرب إٟمدًمس، وهل ىم٤مقمدة إىمٚمٞمـؿ أيمِمقٟم٦ٌم: ( Silves)ؿمٚم٥م     (4)

. 106، صاعمٕمٓم٤مر

طم٤مرب حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ حمٛمد اجلذاُمل، أسمق قمٌداهلل، ُمٚمؽ ذق إٟمدًمس، واشمًع ٟمٓم٤مق إُم٤مرشمف، : اسمـ ُمردٟمٞمش    (5)

، 6إقمالم، ج: اٟمٔمر اًمزريمكم. م ُمًٛمقًُم٤م1171/ هـ567اعمقطمديـ واؾمتٕم٤من سم٤مًمٜمّم٤مرى ودهؿ، شمقذم ؾمٜم٦م 

.   137ص

  -76اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري. 242 – 241، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (6)



. ةمتٙمٜمٝمؿ ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م أي طمدث سم٤مٕٟمدًمس سمٓمري٘م٦م ؾمٚمس

وٕمهٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة أىم٤مم قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم اسمٜمف أسم٤م ؾمٕمٞمد واًمًٞم٤م قمغم اجلزيرة 

اخلياء
(1

اجلزيرة اخلياء : وشمٕمقد أمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٙمقهن٤م ذم إصؾ ىم٤مقمدشملم .(

م 1159/ هـ555وـمريػ، أو٤مف إًمٞمٝم٤م قمٌداعم١مُمـ ىم٤مقمدة صم٤مًمث٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمنمق ؾمٜم٦م 

ىم٤مقمدة ُمـ هذه اًم٘مقاقمد ُمِم٤مريمتٝم٤م اًمٔم٤مهرة، ومٛمـ ذًمؽ وًمٙمؾ . هل ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق

م سم٠مُمر قمٌداعم١مُمـ ُمـ ضمٌؾ ـم٤مرق سمرؾمؿ 1160/ هـ556ظمروج ضمٞمش اعمقطمديـ ؾمٜم٦م 

اجلٝم٤مد، ودمٛمع ضمٞمقش اعمقطمديـ عمدة ؿمٝمريـ سمٛمديٜم٦م ـمريػ قمٜمدُم٤م أُمر اًمٜم٤مس سمٕمٌقر 

ة م عمقاضمٝم٦م أًمٗمقٟمًق ذم همزو1210/ هـ607اجلٞمقش ُمـ اعمٖمرب إمم إٟمدًمس ؾمٜم٦م 

/ اًمٕم٘م٤مب، وًمٞمس هذا ومح٥ًم سمؾ يم٤مٟم٧م اجلزيرة اخلياء ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري

.  اًمث٤مين قمنم اعمٞمالدي ُمريمًزا ًمتجٜمٞمد اًمرىمٞمؼ يمجٜمد ًمٚمٛمقطمديـ خمتّملم سم٤مٕقمامل اًمٌحري٦م

وىمد دم٤موزت هذه اًم٘مقاقمد دوره٤م سم٤مٕٟمدًمس إمم دور آظمر ٓ ي٘مؾ أمهٞم٦م، سمٛم٤ًممهتٝم٤م ذم 

اًمِمامًمٞم٦م إلومري٘مٞم٦م، وذًمؽ سمٛم٤ًممه٦م أؾم٤مـمٞمٚمٝم٤م اًمٌحري٦م ذم  ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم اًمًقاطمؾ

اخلروج وٛمـ ىمقات اعمقطمديـ
(2

).  

يمام أيم٧ًٌم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اعمقطمديـ طمري٦م اًمٕمٌقر ًمألٟمدًمس سمّمقرة اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م 

ام اؾمتٗم٤مدة، وفمٝمر هذا ُمٚمًٞم٤م أصمٜم٤مء اًمٍماع ُمع اًمٜمّم٤مرى ومرهمؿ شمٕمرض ُمدن . اعمقطمدون أيُّ

وم وطمّم٤مر اًمٜمّم٤مرى إٓ أن ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إظمرى ُمٙمٜم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هل٩م
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قمٚماًم سم٠من اًمٜمّم٤مرى ىمد قمٚمٛمقا ُمدى أمهٞم٦م . اعمقطمديـ ُمـ اًمٕمٌقر إمم إٟمدًمس قمـ ـمري٘مٝم٤م

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٚمٛمقطمديـ ذم ضم٤مٟم٥م اًمٍماع ُمٕمٝمؿ؛ وًمذًمؽ ريمزوا هجامهتؿ قمٚمٞمٝم٤م، 

اجلزيرة اخلياء، شمٚمؽ اًمٖم٤مرة م قمغم 1169/ هـ565هم٤مرة اًم٘مٛمط ٟمقٟمف ؾمٜم٦م : وُمـ ذًمؽ

/ هـ578وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م ُم٤م ىمـ٤مم سمف اًمٜمّم٤مرى ؾمٜم٦م . اًمتل ىمتؾ هب٤م وأه قمدًدا ُمـ اعمًٚمٛملم

م ُمـ ُمٝم٤ممج٦م ًمرٟمدة واجلزيرة اخلياء وإطمراق زروقمٝم٤م1182
(1

).  

يمام أدت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور اعمٕمؼم اعمقضمف؛ إن رهم٥م اعمقطمدون اًمٕمٌقر إمم ذق 

سمرهؿ ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق، وإن رهمٌقا ذم آدم٤مه ًمٖمرب إٟمدًمس يم٤مٟم٧م إٟمدًمس يم٤من ُمع

وضمٝمتٝمؿ ُمـ ُمديٜم٦م ـمريػ، وُمقؾمٓم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اجلزيرة اخلياء ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ اًمتل 

شمتقؾمط إٟمدًمس ذم أهمٚم٥م إطمقال
(2

). 

وهٜم٤م ايمت٧ًٌم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أمهٞم٦م أظمرى سم٤مإلو٤موم٦م جلقاٟم٥م إمهٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

. واًمالطم٘م٦م

العدوة األكدلسقة عـن شقاد وعسؽري مفم الشتؿرارية دولة ادوحدين  :اثالّح

ًمذًمؽ ؾمٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م اعمقطمدون ُمٜمذ وىم٧م ُمٌٙمر، يمام ضمٕمٚمقا ُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة  .كؽقان شقاد

.  م1159/ هـ555قمًٙمري٦م هلؿ شُمقضم٧م سمٌٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

ديـ، سمؾ يم٤مٟم٧م مل شمٙمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م جمرد ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م يم٤ٌمىمل ىمقاقمد اعمقح

ىم٤مقمدة إؾمؽماشمٞمجٞم٦م هلؿ؛ ي١ميمد ذًمؽ إىم٤مُمتٝمؿ ًمٕمدد يمٌػم ُمـ اًمٕمٌٞمد يمجٜمقد دائٛملم سم٤مجلزيرة 

اًمث٤مين قمنم اعمٞمالدي، وإيٙم٤مل أُمر وٓي٦م اًمٕمدوة / اخلياء ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري

إٟمدًمًٞم٦م إمم أسمٜم٤مء قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم، وهل اًمتل مل ي٘متٍم دوره٤م يم٘م٤مقمدة قمًٙمري٦م قمغم 

إٟمدًمس سمؾ أؾمٝمٛم٧م سم٠مؾم٤مـمٞمٚمٝم٤م ذم ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم اًمًقاطمؾ اًمِمامًمٞم٦م  أرايض

                                                 

: ُمٝمج٦م أُملم. 310اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 146 – 110، ىمًؿ اعمقطمديـ، صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب: اسمـ قمذاري    (1)

.  98ؾم٘مقط إٟمدًمس، ص

احلٚمؾ : جمٝمقل. 92اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 94 – 93اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (2)

.   155صاعمقؿمٞم٦م، 



يمام أذٟم٤م ؾم٤مسمً٘م٤مــ  إلومري٘مٞم٦م زُمـ قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم
(1

). 

يمام أوٗمك هذا اًمتٛمٞمز اًمٕمًٙمري ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م متٞمًزا ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م ًمٚمٛمقطمديـ 

يمام . ري٘مٞم٦مسمًٞمٓمرهتؿ قمغم ُم٤ًمطم٦م ؿمٛمٚم٧م سمالد إٟمدًمس إمم ضمقار سمالد اعمٖمرب وسمالد إف

.  أيم٧ًٌم اعمقطمديـ ىمقة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م قمًٙمري٦م أصمٜم٤مء ساقمٝمؿ ُمع اًم٘مقى اًمٜمٍماٟمٞم٦م

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظم٤مص٦م وإٟمدًمس قم٤مُم٦م 

ىمد أيم٧ًٌم شم٤مريخ اعمقطمديـ اًمًٞم٤مد روٟمً٘م٤م مل يٙمـ ًمٞمّمٚمقا إًمٞمف دوهن٤م؛ وم٤ٌمٕٟمدًمس يم٤مٟم٧م 

طمٙم٤مم اعمقطمديـ وىم٤مدة وؿمٞمقخ إٟمدًمس، وُمٜمٝم٤م يم٤من شمٚمؽ آضمتامقم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سملم 

اشمّم٤مل اعمقطمديـ سم٤مًم٘مقى اًمٜمٍماٟمٞم٦م، وُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤من ومرض اعمقطمديـ 

م1184/ هـ580حلٙمٛمٝمؿ قمغم إٟمدًمس سمٕمد ُمدة زُمٜمٞم٦م اُمتدت إمم قم٤مم 
(2

). 

لؾعدوة األكدلسقة أمهقة بالغة كي حيؼق ادوحدون دورهم الذي خؾػوا  :رابّعا

اعمتٛمثؾ ذم مجع ؿمٛمؾ إٟمدًمس، وقمدم متٙملم اًمث٤مئريـ ُمـ إقم٤مدهت٤م ًم٤ًمسمؼ  بطني عؾقه؛ادرا

ومٛمٜمذ سمداي٦م وٕمػ اعمراسمٓملم سمدأت إٟمدًمس شمتٝم٤مدى حل٤مهل٤م اًم٤ًمسمؼ . قمٝمده٤م زُمـ اًمٓمقائػ

زُمـ اًمٓمقائػ، ومٌٕمض وٓة اعمدن وسمٕمض اًم٘م٤مدة اؾمت٘مؾ سمام سمٞمديف ُمٕمٚمٜم٤ًم ىمٞم٤مم طمٙمؿ ُمـًت٘مؾ 

.  ىمز سمِمٚم٥م، واسمـ ُمردٟمٞمش سمنمق إٟمدًمس، وهمػمهؿ اًمٙمثػم قمـ احلٙمؿ اعمريمزي، يم٤مسمـ

م ُمـ 1184/ هـ580وُم٤م شمؿ ذم يقم إطمد اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م 

إقمالن يٕم٘مقب اعمٜمّمقر أُم٤مم ؿمٞمقخ اعمقطمديـ واًمٕمرب واًمقومقد اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ يمؾ سمٚمد 

ا؛ وهذا دًمٞمؾ ي١ميمد وسح سم٤مٟمتٝم٤مء احلرب سم٤مٕٟمدًمس، وذًمؽ سمٕمد ُم٤ٌميٕم٦م أىم٤مًمٞمٛمٝم٤م وُمدٟمف

وىمد يم٤من طم٤مل إٟمدًمس اًمذي مل ين أهٚمٝم٤م سمام . رهم٦ٌم اعمقطمديـ ذم مجع ؿمٛمؾ إٟمدًمس

أص٤مهب٤م ُمـ ومرىم٦م وهقان، وهجامت ًمٚمٜمّم٤مرى ىمد دومع قم٘مالء إٟمدًمس ًمٚمتقضمف إمم 

ويٕمقد هذا اًمٚمجقء اًمنيع . اعمقطمديـ سم٤معمٖمرب وـمٚم٥م قمقهنؿ رهمؿ شمقاضمد دوًم٦م اعمراسمٓملم

                                                 

. 1722  -1704اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم. 84اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 180 – 179اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (1)

.  346 – 345، ص1 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 357اًمرق، ص: قمٌدأًمف سمٜمٛمٚمٞمح

.  171اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (2)



ًمٚمٛمقطمديـ عم٤م قم٤ميِمقه ومٕمٚمًٞم٤م ُمـ وٕمػ حلٙمؿ اعمراسمٓملم، وؾمٕمل طمثٞم٨م ُمـ أهؾ إٟمدًمس 

ُمـ ىِمٌؾ اًمٜمّم٤مرى ًمقوع يدهؿ قمغم أيمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ أرايض إٟمدًمس ىمٌؾ ىمٞم٤مم طمٙمؿ 

وشمتجغم طم٤مضم٦م إٟمدًمًٞملم ومٕماًل ُمـ ظمالل صقر قمدة، ُمثَّؾ . إؾمالُمل ىمقي سم٤مٕٟمدًمس

ومج٤مقم٤مت ًمٓمٚم٥م ُم٤ًمقمدة قم٘مالء إٟمدًمس صقرة ُمٜمٝم٤م سمٕمٌقرهؿ إمم اعمٖمرب ومرادى 

/ هـ542اعمقطمديـ، سمؾ قمؼموا ًمٚمٛمٖمرب عم٤ٌميٕم٦م اعمقطمديـ قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م، يمقومد قم٤مم 

م1151/ هـ546م، ووومد قم٤مم 1147
(1

).  

أُم٤م اًمّمقرة إظمرى ومٞمٛمثٚمٝم٤م قمدد ُمـ صمقار إٟمدًمس اًمذيـ قم٤مدوا ًمٚمّمقاب سمٛم٤ٌميٕم٦م 

وىم٧م ٓزال سمف اًمٜمّم٤مرى اعمقطمديـ ًمٕمٚمٛمٝمؿ سمٛمدى أمهٞم٦م اضمتامع يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم ذم 

ُمالزُملم ًمألٟمدًمس، وُمـ ه١مٓء اًمثقار اسمـ ىمز
(2

).  

وىمد أًمزُم٧م هذه اًمّمقر اعمقطمديـ ُم٤ًمقمدة إظمقاهنؿ اعمًٚمٛملم سم٤مٕٟمدًمس، شمٚمؽ 

ًٓ قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمتٙمقن ىم٤مقمدًة  اعم٤ًمقمدة اًمتل حتتؿ قمغم اعمقطمديـ ووع يدهؿ أو

يمام يم٤من ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور آظمر . سشمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ضمٞمقؿمٝمؿ ًمتٕمٛمؾ قمغم شمقطمٞمد إٟمدل

ذم هذا اًمِم٠من متثؾ ذم يمقهن٤م ىم٤مقمدة اضمتامع اًمتقاومؼ اعمقطمدي إٟمدًمز ٕيمثر ُمـ ُمرة، 

م، واضمتامع ؿمٞمقخ 1160/ هـ556يم٤مضمتامع وومد إٟمدًمس ُمع قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم ؾمٜم٦م 

/ ـه566إؿمٌٞمٚمٞم٦م ُمع أيب يٕم٘مقب سمـ قمٌداعم١مُمـ ذم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

م، واضمتامع ىمقاد إٟمدًمس ووم٘مٝم٤مؤه٤م وصٚمح٤مؤه٤م ُمع حمٛمد اًمٜم٤مس يقم آصمٜملم 1170

م1210/ هـ607اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 
(3

).  

                                                 

: اًمذهٌل. 180 – 179اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 171 – 77همرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، صاًمٌٞم٤من امل: اسمـ قمذاري    (1)

. 390 – 389، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 372 – 371، ص20ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج

 – 131، ص2 – 3دوًمـ٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 48، صاًمٓم٥م واخلدُم٤مت اًمٓمٌٞم٦م: ٟمقر اًمديـزرهقين 

132   .

اسمـ . 55اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري. 199، ص2احلـٚم٦م اًمًػماء، ج: إسم٤مراسمـ     (2)

.  244، ص20ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 24اعمـ، ص: ص٤مطم٥م

. 180 – 179اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 118 – 70 – 69اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (3)



موقف العدوة األكدلسقة الداعم إلكامل مسرة اجلفاد اإلشالمي ضد : خاوّضا

  .كصارى أشباكقا، ومحاية األكدلس من هجامهتم

ن راي٦م اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس سمٕمد ؾم٘مقط دوًمـ٦م اعمراسمٓملم، ًم٘مد اؾمتٚمؿ اعمقطمدو

ومٙم٤من ًمزاًُم٤م قمٚمٞمٝمؿ أن خيقوقا ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل ُمع اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ أظمذت محالهتؿ شمتقامم 

وهذا ُم٤م ٓ يقاومؼ . سمّمقرة ُمٙمثٗم٦م قمغم إٟمدًمس رهم٦ًٌم ذم إهن٤مء اًمقضمقد اإلؾمالُمل هب٤م

زيرة إٟمدًمس وىمٛمع اًمٙمٗم٤مر ُمذه٥م اعمقطمديـ اًمداقمل ًمٜمٍمة اًمديـ اإلؾمالُمل سم٩م

قمٜمٝم٤م
(1

وًمٙمل حي٘مؼ اعمقطمدون ُمذهٌٝمؿ هذا ٓ سمد هلؿ ُمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . (

ًمتح٘مٞمؼ ُم٤م يٓمٛمحقن إًمٞمف، ومٛمٜمٝم٤م شمٕمؼم ضمٞمقؿمٝمؿ عمقاضمٝم٦م ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، وهب٤م دمتٛمع 

يٜمٝم٤م ىمقات اعمقطمديـ ًمتٙمٛمؾ ُمًػمه٤م جمتٛمٕم٦م إمم ىمت٤مل اًمٜمّم٤مرى، سمٕمد أن يٕم٤مد شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م ومتق

وُمـ شمٚمؽ . سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وهق ُم٤م ئمٝمر ُمـ سم٘م٤مئٝم٤م ًمٗمؽمة ُم٤م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

/ هـ554ُمٜمٝم٤م محٚم٦م ذم قم٤مم ــ  احلٛمالت قمدة محالت مت٧م ذم قمٝمد قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم

/ هـ587ومحٚم٦م يٕم٘مقب اعمٜمّمقر ؾمٜم٦م ــ  م1169/ هـ565م ومحٚم٦م ذم قم٤مم 1159

م1194/ هـ591ُمقىمٕم٦م إرك ؾمٜم٦م  م، سم٤مإلو٤موم٦م حلٛمٚمتف اًمتل ظم٤مض هب٤م1191
(2

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وُمـ ظمالل ُمدهن٤م اًمثالث ىمد أدت دوًرا ذم 

حتديد ظمط ؾمػم محالت اعمقطمديـ أصمٜم٤مء شمقضمٝمٝم٤م عم٘م٤مشمٚم٦م اًمٜمّم٤مرى، ومت٤مرة يٌدأ ظمط ؾمػمه٤م 

شمف ُمـ اجلزيرة اخلياء، وشم٤مرة ُمـ ُمديٜم٦م ـمريػ، وأظمرى ُمـ ضمٌؾ ـم٤مرق، ويم٤من هلذا أمهل

                                                                                                                                               

، 6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 92اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م.  265م، صأقمامل إقمال: اسمـ اخلٓمٞم٥م

 – 141، ص2 – 1آؾمت٘مّمـ٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 308  -362إٟمٞمس اعمٓمـرب، ص: اسمـ أيب زرع. 318ص

.    67، ص2 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 220

، 1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: سمداًمٕمزيزاًمًٞمد ع. 41 – 40اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (1)

.  286شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 390 – 389ص

، 20ؾمػم أقمـالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 218 – 205 – 204اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (2)

، 2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 293 – 292إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 372 – 371ص

، رؾم٤مًم٦م ديمتقراء، 1اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم قمٝمد اعمٜمّمقر اعمقطمدي، ج: ًمٞمكم ٟمج٤مر. 187  -181  -149ص

. 179 – 178م، ص1989/ هـ1409ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واحلْم٤مري٦م، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، 



. أصمٜم٤مء اعمقاضمٝم٤مت اًمٕمًٙمري٦م

وي١ميمد أمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م اًمٜمّم٤مرى أٟمٗمًٝمؿ، طمٞم٨م أظمذت 

محالهتؿ سمٕمد ومؽمة ُمـ صداُمٝمؿ ُمع اعمقطمديـ شمتجف سمّمقرة ُم٤ٌمذة إمم أرايض اًمٕمدوة 

إٟمدًمًٞم٦م ًمدوره٤م إؾم٤مس ذم دقمؿ اعمقطمديـ وٛمـ دائرة اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس، 

م، ومحٚم٦م اًم٘مقُمس ؿم٤من 1169/ هـ565حلٛمالت محٚم٦م اًم٘مٛمط ٟمقٟمف ؾمٜم٦م وُمـ شمٚمؽ ا

م1172/ هـ568ُمٜمقس اعمٕمروف سم٤مٕطمدب ؾمٜم٦م 
(1

). 

ومل ي٘مػ اؾمتٝمداف اًمٜمّم٤مرى ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمٜمد هذا احلد، ومٕمٜمدُم٤م و٤مىم٧م هبؿ 

ؾُمٌؾ اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ سمالد إٟمدًمس، وضمٝمقا محالهتؿ إمم اًم٤ًمطمؾ 

عم٘م٤مسمؾ، ومٝم٤مضمؿ اجلٜمقيقن ُمديٜم٦م ؾمٌتف ٕيمثر ُمـ ُمرةاعمٖمريب ا
(2

ًمٚمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م وإهن٤مء دور  (

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞمـ٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘مدُمـف ًمٚمٛمقطمديـ سم٘مٓمع اعمقطمديـ قمٜمٝم٤م، ذم وىم٧م يًٕمك سمف 

اجلٜمقيقن إمم اًمًٞمٓمرة قمغم ممر ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق عمّم٤مًمح اىمتّم٤مدي٦م هلؿ 
(3

)   .

ٕٟمدًمًٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمقطمديـ يمقن هذه إمهٞم٦م وظمت٤مم أمهٞم٦م اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕمدوة ا

ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ ىمرب اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وطمّم٤مٟمتٝم٤م وؾمٝمقًم٦م اًمقصقل إًمٞمٝم٤م دون قم٤مئؼ ُيذيمر، 

وؾمٞمٔمٝمر أصمر هذه إمهٞم٦م ذم . وإيّم٤مهل٤م ضمٞمقش اعمقطمديـ ًمألٟمدًمس سم٤مدم٤مه٤مت صمالث

 .إن ؿم٤مء اهللش اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قمٍم اعمقطمديـ»اعمٌح٨م اًمت٤مزم 

 ٱٱٱ

                                                 

. 428   -310اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 125 – 124 – 110اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (1)

.  88 – 87، ص2 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من

هـ، ًمٙمـ طم٤ميمٛمٝم٤م احل٤مج أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمٞم٤مٟمِمتل متٙمـ ُمـ 636أول هجامت اجلٜمقيقن قمغم ؾمٌتف يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م     (2)

شمـ٤مريخ اًمٌحري٦م : أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 350اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اٟمٔمر اسمـ قمذاري. صدهؿ

. 286، ص2اإلؾمالُمٞم٦م، ج

، 2شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 350اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (3)
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 املبحح الجاٌي
العدوة األٌدلضية يف عصز املوحديَ 

يٛمثؾ اعمقطمدون احل٘م٦ٌم اًم٤ًمدؾم٦م ًمٚمت٤مريخ اًمًٞم٤مد ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م 

ب اًم٤ًمسم٘م٦م ، وىمد اٟمٕمٙمس أصمر احلؼ(4اٟمٔمر ظمريٓم٦م )اًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس 

اسمتداًء سمح٘م٦ٌم اًمقٓة إمم طم٘م٦ٌم اعمراسمٓملم قمغم مترس اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمًٞم٤مد، مم٤م فمٝمر ُمـ 

ظمالل دوره٤م ذم دقمؿ اعمقطمديـ أصمٜم٤مء ُمًػمهتؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس واعمٖمرب اًمذي يم٤مٟم٧م 

شم٘مػ سمف سمث٤ٌمت أُم٤مم ذًمؽ اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ محـالت اعمقطمديـ يمٛمٕمؼم وطمٞمد ًمألٟمدًمس، 

.  ت اًمٜمّم٤مرى اعمقضمٝم٦م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ًمٚمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤موأُم٤مم هجام

ىمٌؾ اإلؿم٤مرة إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم طم٘م٦ٌم اعمقطمديـ ٓسمد ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أطمقال 

٤م ذم ىمدوم اعمقطمديـ إًمٞمٝم٤م ًً ٤ًٌم رئٞم ومٗمل أواظمر طمٙمؿ اعمراسمٓملم سمدأ . إٟمدًمس اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمٌ

اعمدن إٟمدًمًٞم٦م قمـ  اًمْمٕمػ يدب ذم ضمًد دوًمتٝمؿ؛ مم٤م ٟمت٩م قمٜمف اؾمت٘مالل قمدد ُمـ

طمٙمٛمٝمؿ سمٞمد سمٕمض اًمثقار، وؾم٘مقط قمدد آظمر ُمٜمٝم٤م سمٞمد اًمٜمّم٤مرى ذم وىم٧م وٕمٗم٧م سمف ىمقة 

اعمراسمٓمقن قمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ ىمقة حتٛمل ُمدن إٟمدًمس ُمـ هجامت اًمٜمّم٤مرى وقم٨ٌم 

اًمٕم٤مسمثلم ُمـ اًمثقار
(1

).  

ت وهٜم٤م رأى أهؾ إٟمدًمس أن يٚمج١موا إمم شمٚمؽ اًم٘مقة اًمٜم٤مؿمئ٦م سم٤معمٖمرب اًمتل أظمذ

وُمـ هذه اًمٚمحٔم٦م . شم١ميمد وضمقده٤م قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، سمؾ سمدأت هتدد يمٞم٤من اعمراسمٓملم

أظمذت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شمٔمٝمر قمغم ؾم٤مطم٦م دوًم٦م اعمقطمديـ، ومٛمٜمٝم٤م قمؼم اعمًتٖمٞمثقن ُمـ أهؾ 

إٟمدًمس ًمٚمٛمقطمديـ، وُمٜمٝمؿ ُمـ قمؼم ُمٜمٝم٤م سم٤مإلو٤موم٦م ًمّمٗمتف اًم٤ًمسم٘م٦م يمُٛم٤ٌمِيع ًمٚمٛمقطمديـ 

                                                 

  -76اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري. 242 – 241، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (1)

 – 244، ص20ًمٜمٌالء، جؾمـػم أقمـالم ا: اًمذهٌل. 318، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 77

.  48اًمٓم٥م واخلدُم٤مت اًمٓمٌٞم٦م، ص: زرهقين ٟمقراًمديـ. 372 –371



قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
(1

).  

وىمد أدت هذه اًمقومقد اعمتت٤مسمٕم٦م جلذب اٟمت٤ٌمه قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم ًمألٟمدًمس إمم ضمقار 

. اعمٖمرب ذم وىم٧م ُيٕمد ُمٌٙمًرا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقطمديـ ًمالٟمِمٖم٤مل سم٠مرض أظمرى همػم اعمٖمرب

وًمٙمـ قمٌداعم١مُمـ وضمد أٟمف ُمْمٓمر خلقض همامر اًم٘مت٤مل سم٤مٕٟمدًمس قم٤مضماًل أم آضماًل، ومٚمذًمؽ 

ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم أي ضمزء ُمـ : ُمع اعمراسمٓملم أمهٝم٤مقمجؾ سمف؛ ًمٕمدة أُمقر ختص ىمت٤مًمف 

إٟمدًمس ذم هذا اًمقىم٧م يًٝمؿ ذم زي٤مدة ىمقة اعمقطمديـ وهقان اعمراسمٓملم، سم٤مإلو٤موم٦م إمم 

شمٗمٙمٞمؽ ىمقى اعمراسمٓملم سم٢مضم٤ٌمرهؿ قمغم ظمقض اًم٘مت٤مل ود اعمقطمديـ سم٤ًمطمتلم ُمت٤ٌمقمدشملم 

إمم اًمدوم٤مع قمام ــ  وإٟمدًمس سم٤معمٖمربــ  ؿمٞمًئ٤م ُم٤م، مم٤م ؾمٞمدومع يمؾ ـمرف ُمـ دوًم٦م اعمراسمٓملم

.  ًمديف

ًٓ ُمـ ووع يدهؿ قمغم اًمٕمدوة  وًمٙمل حي٘مؼ اعمقطمدون ُم٤م يرهمٌقن سمف، ٓسمد هلؿ أو

وهلذا وضمف قمٌداعم١مُمـ ىم٤مئده . إٟمدًمًٞم٦م؛ يم٠مي ىمقة ُمٖمرسمٞم٦م شمرهم٥م ذم اًمًٞمٓمرة قمغم إٟمدًمس

 م قمغم رأس ضمٞمش شمقضمف سمف إمم ُمديٜم٦م ـمريػ1144/ هـ539أسم٤م طمٗمص قمٛمر إيٜمتل ؾمٜم٦م 

ودومع وؿ اعمقطمديـ عمديٜم٦م ـمريػ أهؾ . ودظمٚمٝم٤م أول ؿمٝمر ذي احلج٦م سمرى أهٚمٝم٤م

اجلزيرة اخلياء إمم ُمراؾمٚم٦م اعمقطمديـ ودقمقهتؿ ًمْمؿ ُمديٜمتٝمؿ، ومٙم٤من دظمقل اعمقطمديـ 

إًمٞمٝم٤م يقم اًمٜمحر اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٝمر ذي احلج٦م، أي أٟمف مل يٗمّمؾ سملم وؿ اعمقطمديـ عمديٜمتل 

وسمذًمؽ ؾمٞمٓمر اعمقطمدون قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٕمد  اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ؾمقى سمْمٕم٦م أي٤مم،

هروب اعمراسمٓملم قمٜمٝم٤م إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م
(2

).  

وشمقرد سمٕمض اًمرواي٤مت أن ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ إومم قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤مٟم٧م  

سم٘مٞم٤مدة اًم٘م٤مئد ُمقؾمك سمـ ؾمٕمٞمد، وهذه اًمرواي٤مت ضم٤مٟم٧ٌم اًمّمقاب، ومحٛمٚم٦م ُمقؾمك سمـ 

                                                 

اًمٓم٥م : زرهقين ٟمقراًمديـ. 244، ص20ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 179اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (1)

.  48واخلدُم٤مت اًمٓمٌٞم٦م، ص

 371، ص20 أقمـالم اًمٜمٌالء، جؾمػم: اًمذهٌل. 179اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 38سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (2)

.   345 – 243 – 242إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 146، ص12شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 372 –



اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م أن أول سمٚمد ؾمٞمٓمرت قمٚمٞمف هق  ؾمٕمٞمد شمٚم٧م محٚم٦م قمٛمر إيٜمتل يمام شمذيمر

ُمديٜم٦م ذيش، وهل ُمديٜم٦م شمكم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ضمٖمراومًٞم٤م، وهذا ُم٤م شمِمػم إًمٞمف سمٕمض شمٚمؽ 

اًمرواي٤مت
(1

).  

وسمًٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمدأت أطمداث اعمقطمديـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م شمٜم٘مًؿ 

د اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م رهمؿ قمدم ومٚمؿ يتقىمػ اعمقطمدون قمٜمد ح. سملم اعمٖمرب وإٟمدًمس

وُمـ ذًمؽ محٚم٦م أيب قمٛمران ُمقؾمك سمـ ؾمٕمٞمد اًمتل ىمدرت . إؾم٘م٤مـمٝمؿ حلٙمؿ اعمراسمٓملم

سمٕمنمة آٓف وم٤مرس، متٙمـ ىم٤مئده٤م ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم ُمديٜم٦م ذيش صٚمًح٤م سمٕمد ظمروج 

طم٤ميمٛمٝم٤م أيب اًمٖمٛمر سمـ قمزون قمٜمٝم٤م
(2

).  

ذم وىم٧م ــ  ة وإٟمدًمساعمٖمرب إىمَم وإومري٘ملــ  ًمٙمـ اشم٤ًمع ىم٤مقمدة ساع اعمقطمديـ

ٓزال سمف اعمقطمدون يًٕمقن ًمتٛمٙملم دوًمتٝمؿ قمغم ُم٤م وىمع حت٧م يده٤م؛ أدى خلروج سمٕمض ُم٤م 

وىمع حت٧م يدهؿ، وُمـ أهؿ ذًمؽ ظمروج اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمـ طمٙمٛمٝمؿ سمًٞمٓمرة أطمد 

م1145/ هـ540رضم٤مل اعمراسمٓملم قمٚمٞمٝم٤م وهق حيٞمك سمـ قمكم سمـ هم٤مٟمٞم٦م ذم قم٤مم 
(3

).  

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هبذه اًمنقم٦م قمـ طمٙمؿ اعمقطمديـ يٕمقد ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ظمروج 

ًمٕمدم إسم٘م٤مء أطمد رضم٤مل اًمدوًم٦م اعمِمٝمقد هلؿ سم٤محلٜمٙم٦م واًمدراي٦م قمغم أُمره٤م، سم٤مإلو٤موم٦م ًمٕمدم 

وضمقد طم٤مُمٞم٤مت يم٤مومٞم٦م إلىمرار طمٙمؿ اعمقطمديـ هب٤م ومح٤ميتٝم٤م ُمـ أي هجقم ظم٤مرضمل، يدقمؿ 

اًمدقمؿ ُمـ اًمٜمّم٤مرى هبدف  ذًمؽ شمٙم٤مًم٥م اًمثقار قمغم اعمقطمديـ اًمذيـ يم٤من سمٕمْمٝمؿ يتٚم٘مك

.  زي٤مدة ومرىم٦م اعمًٚمٛملم وشمٜم٤مطمرهؿ

وٟمتٞمج٦م عم٤م عمًف اعمقطمدون ُمـ أمهٞم٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م حترك قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم 

سمنقم٦م ٓؾمؽمضم٤مقمٝم٤م، وم٠مرؾمؾ محٚم٦م سم٘مٞم٤مدة أيب إؾمح٤مق سمراز سمـ حمٛمد اعمًقذم إمم اًمٕمدوة 

ادم ُمـ إٟمدًمس سمٛمحض إرادشمف إٟمدًمًٞم٦م، دقمٛمف سم٤مسمـ ىمز ُم٤ًمقمًدا ًمف، وهق اًمث٤مئر اًمؼ
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.  م1145/ هـ540ًمالٟمْمقاء حت٧م راي٦م اعمقطمديـ ذم رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م 

ورهمؿ يمؾ هذا اإلقمداد إٓ أن اؾمتٕم٤مدة اعمقطمديـ ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م مل يٙمـ سم٤مُٕمر 

اًمًٝمؾ؛ وم٘مقة اًمث٤مئر اسمـ هم٤مٟمٞم٦م ىمد اؾمتٗمحٚم٧م طمٞم٨م أصٌح يًٞمٓمر قمغم قمدد ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم 

ومٚمؿ . ىم٤مقمدة إٟمدًمس ُمديٜم٦م ىمرـم٦ٌم، يدقمٛمف ذم ذًمؽ ىمقات ٟمٍماٟمٞم٦م ُمـ ُمدن إٟمدًمس ُمٜمٝم٤م

يقٟمٞمف / هـ541يٜمؾ اعمقطمدون ُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ؾمقى ُمديٜم٦م ـمريػ ذم حمرم ُمـ قم٤مم 

م، أُم٤م اجلزيرة اخلياء وم٘مد اطمت٤مج اعمقطمدون ًمٌٕمض اًمقىم٧م ٓؾمتٕم٤مدهت٤م1146
(1

). 

هذه اعمرة مل شمٙمـ يم٤معمرة  وئمٝمر أن ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء

اًم٤ًمسم٘م٦م، ظم٤مص٦م وأن إطمقال ىمد شمٙم٤مًم٧ٌم قمغم اعمقطمديـ سمتت٤مسمع اًمثقار وظمروج قمدد ُمـ 

ــ  ُمـ سم٤مب ضب اعمثؾ ٓ احلٍمــ  وم٤مسمـ ُمردٟمٞمش. اعمدن قمـ ؾمٞمٓمرهتؿ يمام أؿمػم إًمٞمف ُمًًٌ٘م٤م

 ؾمٞمٓمر اًمث٤مئر سمنمق إٟمدًمس ؾمٞمٓمر قمكم ضمٞم٤من سمٓم٤مقم٦م واًمٞمٝم٤م حمٛمد سمـ قمكم اًمٙمقُمل ًمف، يمام

وىمد مت٤مدى أصمر هذا . قمغم ىمرُمقٟم٦م، وٟم٤مزل ىمرـم٦ٌم وطم٤مرب واًمٞمٝم٤م اسمـ سمٙمٞم٧م وهزُمف وىمتٚمف

اًمث٤مئر إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، ومام أن سمدأ قمٌداعم١مُمـ سم٢مرؾم٤مل اجلٞمقش إلمخ٤مد صمقرشمف طمتك سمدأ 

سم٤مؾمتٖمالل هذا آٟمِمٖم٤مل، وه٤مضمؿ ــ  اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمرٟمؼــ  أًمٗمقٟمًق إول ُمٚمؽ اًمؼمشمٖم٤مل

م، ومٝم٤مضمؿ أؿمٌقٟم٦م واىمتحٛمٝم٤م، يمام ه٤مضمؿ 1147/ هـ542ٟمدًمس ؾمٜم٦م أىمَم همرب إ

ؿمٜمؽميـ صمؿ سم٤مضم٦م وسمٓمٚمٞمقس
(2

).  

يمؾ هذا يم٤من ًمف أصمر ذم شم٠مظمػم اؾمتٕم٤مدة اعمقطمديـ ًمٚمجزيرة اخلياء، ًمٙمـ إصمر اعم٤ٌمذ 

هق إقمالن أهؾ ُمديٜم٦م ؾمٌتف اًمثقرة قمغم اعمقطمديـ سم٢مطمراق اًمؼمج اًمذي يم٤مٟم٧م سمف احل٤مُمٞم٦م 

ومل ي٘متٍم أهؾ ؾمٌتف قمغم ُم٤م ىم٤مُمقا سمف سمؾ أذيمقا . ضمٜمده٤م وصٚمٌٝمؿ اعمقطمدي٦م صمؿ ىمتؾ

اجلزيرة اخلياء ذم صمقرهتؿ سمخروج وومد ُمٜمٝمؿ يرأؾمف اًم٘م٤ميض اسمـ قمٞم٤مض إمم اجلزيرة 

اخلياء ُم٘مر اسمـ هم٤مٟمٞم٦م؛ ًمٙمل يرؾمؾ ُمٕمٝمؿ ُمـ ي٘مقم سم٠مُمرهؿ، ذم صقرة شمٔمٝمر هب٤م ؾمٌتف 

                                                 

.  24اعمـ، ص: اسمـ صـ٤مطم٥م. 199، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر. 38سمٖمٞمـ٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (1)

. 318، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمـدون، ج: اسمـ ظمـٚمدون. 40اعمقطمـديـ، ص اًمٌٞمـ٤من اعمٖمرب، ىمًؿ: اسمـ قمذاري    (2)

.  259اعمٖمرب، ص: قم٤ٌمدة يمحٞمٚم٦م



ي٨م أرؾمؾ اسمـ هم٤مٟمٞم٦م حيٞمك سمـ أيب ويم٤من ٕهؾ ؾمٌتف ـمٚمٌٝمؿ، ح. شم٤مسمٕم٦م ًمٚمجزيرة اخلياء

سمٙمر اًمّمحراوي واًمًٞم٤م قمغم ؾمٌتف
(1

).  

وُمـ ظمالل ؾمػم إطمداث ئمٝمر أن طم٤مل اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اؾمتٛمر قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف 

م، اًمٕم٤مم اعمِمٝمقد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقطمديـ اًمذي متٙمٜمقا سمف ُمـ اًمًٞمٓمرة 1511/ هـ546إمم قم٤مم 

/ هـ546سم٦م، وُم٤مًم٘م٦م، ويٚمحظ هٜم٤م أن قم٤مم قمغم اجلزيرة اخلياء، وىم٤مدس، وإؿمٌٞمٚمٞم٦م، وىمرط

م ؿمٝمد ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم ضمٜمقب إٟمدًمس ُم٤م قمدا ُمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م اًمتل ؾمٚمؿ 1511

م1154/ هـ549ص٤مطمٌٝم٤م ًمٚمٛمقطمديـ ذم قم٤مم 
(2

).  

وًم٘مد ؿمٝمد هذا اًمٕم٤مم إقم٤مدة شمٜمٔمٞمؿ قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم ُٕمقر دوًمتف اإلداري٦م يمٜمتٞمج٦م 

ن إٟمدًمس، ومٌدأ أُمره سمتٕمٞملم أسمٜم٤مئف قمغم ُمدن إٟمدًمس، طمتٛمٞم٦م عم٤م قم٤مٟم٤مه أصمٜم٤مء اؾمتٕم٤مدة ُمد

ومجع ُمٜمٝم٤م ٓسمٜمف أيب ؾمٕمٞمد قمثامن ُمديٜمتل اجلزيرة اخلياء، وُم٤مًم٘م٦م، سم٤مإلو٤موم٦م عمديٜم٦م 

ؾمٌتف
(3

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن قمٌداعم١مُمـ مجع هذه اعمدن اًمثالث حت٧م يد اسمٜمف قمثامن؛ ًمٙمل حُيٙمؿ 

شم٤مسمٕم٦م ًمٚمجزيرة اخلياء، وـمٜمج٦م شم٤مسمٕم٦م ًمًٌتف  ـمريػــ  أُمر اًمٕمدوشملم إٟمدًمًٞم٦م واعمٖمرسمٞم٦م

وهل اًمريمـ إؾم٤مس ذم دوًم٦م يٛمتد سم٤ًمـمٝم٤م قمغم اعمٖمرب وإٟمدًمس، ــ  ذم أهمٚم٥م إطمقال

ظم٤مص٦م وأن قمٌداعم١مُمـ هق ُمـ ُم٤مرس أمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٗمرض ؾمٞمٓمرشمف قمغم 

صم٤مئريـ إٟمدًمس واعمٖمرب، وًمنقمـ٦م اٟمت٘م٤مًمف ًمألٟمدًمس اًمتل ٓزال يقاضمف هب٤م سمٕمض ال

سم٤مإلو٤موم٦م ًمٚم٘مقى اًمٜمٍماٟمٞم٦م
(4

وىمد زاد . اعمتحٗمزة ٕدٟمك ومرص٦م ًمالٟم٘مْم٤مض قمغم إٟمدًمس (

قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم هذا اًمنميط اًم٤ًمطمكم إٟمدًمز ٓسمٜمف قمثامن سم٢مو٤موم٦م ُمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م ًمف 

                                                 

.   313، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمـدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 32اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري    (1)

: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 1707اًمٙم٤مُمـؾ، ص: اسمـ إصمػم. 55اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (2)

. 389، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج

.  339، ص1 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 1707 – 1704اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم    (3)

، وممٚمٙمت٤م أراهمقن     (4) ًٓ جي٤مور اعمقطمديـ سم٤مٟٓمدًمس ُمـ اًمٜمّم٤مرى ممٚمٙم٦م اًمؼمشمٖم٤مل همرسًم٤م، وممٚمٙم٦م ىمِمت٤مًم٦م وًمٞمقن ؿمام

. 389، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اٟمٔمر اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. قوىمٓمٚمقٟمٞم٦م ذم اًمِمامل اًمنم



.  ومٞمام سمٕمد

م ظم٤مـم٥م ُمٞمٛمقن سمـ يدر اًمٚمٛمتقين وازم اعمراسمٓملم قمغم 1155/ هـ550ومٗمل قم٤مم 

٤ًٌم ذم آٟمْمقاء حت٧م راي٦م اعمقطمديـهمرٟم٤مـم٦م قمٌدامل ومام يم٤من ُمـ قمٌداعم١مُمـ . ؤُمـ سمـ قمكم راهم

إٓ أن ٟمدب اسمٜمف قمثامن وضمٕمٚمف واًمًٞم٤م قمٚمٞمٝم٤م يّمحٌف ًمذًمؽ ص٤مطم٥م إؾمٓمقل سمًٌتف قمٌداهلل 

سمـ ؾمٚمٞمامن، ومقصؾ إًمٞمٝم٤م قمثامن سمـ قمٌداعم١مُمـ ىم٤مدًُم٤م ُمـ اجلزيرة اخلياء واؾمتٚمٛمٝم٤م ُمـ 

.  اختذه٤م ىم٤مقمدة ًمف سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ُم٤مًم٘م٦م ُم٘مًرا ًمف ُمٞمٛمقن قمغم أورم سمر وإيمرام، صمؿ

ومل يدع قمٌداعم١مُمـ أُمر هذه اعمدن اًمٙمؼمى واعمٝمٛم٦م حت٧م إُمرة اسمٜمف قمثامن يٍمومٝم٤م يمٞمٗمام 

حمٛمد سمـ : أراد، سمؾ وضمف ُمٕمف ُمٜمذ سمداي٦م شمقًمٞمتف قمدًدا ُمـ رضم٤مل اًمدوًم٦م وزراء ًمف هؿ

يمؿ سمـ هرودس، واًمٕم٤ممل ؾمٚمٞمامن، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٞمٛمقن اًمّمٜمٝم٤مضمل، واًمٙم٤مشم٥م اًمٗم٘مٞمف أسمق اًمح

أسمق سمٙمر سمـ ـمٗمٞمؾ
(1

).  

وىمد دم٤موز اهتامم قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اجل٤مٟم٥م اًمتٜمٔمٞمٛمل اإلداري 

سم٢مىم٤مُم٦م ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م ُمقطمدي٦م ظم٤مًمّم٦م هل ُمديٜم٦م ضمٌؾ اًمٗمتح
(2

اًمتل أىمٞمٛم٧م قمغم ضمٌؾ  (

ـم٤مرق ًمتٙمقن م صدر أُمر قمٌداعم١مُمـ سم٢مىم٤مُم٦م ُمديٜم٦م سمجٌؾ 1160/ هـ555ومٗمل قم٤مم . ـم٤مرق

ىم٤مقمدة ًمٚمٛمقطمديـ، قمغم أن يتؿ إٟمج٤مزه٤م قمغم وضمف اًمنقم٦م
(3

٤ًٌم ٕي هجقم ىمد  ؛( حتً

شمتٕمرض ًمف اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(4

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اًمداومع اًمٕمًٙمري هق اعمحرك إؾم٤مس ٓظمتٞم٤مر ُمقوع ضمٌؾ ـم٤مرق 

ىمققمٝم٤م ًمٌٜم٤مء ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م ًمٚمٛمقطمديـ سم٤مٕٟمدًمس؛ ًمتٛمٞمزه٤م سمًٝمقًم٦م اشمّم٤مهل٤م سم٤معمٖمرب، وو

                                                 

دوًم٦م : حمٛمد قمٜم٤من. 1707اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم. 55اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (1)

 .346 – 345 – 339، ص1 – 3اإلؾمالم، ج

اعمٕمج٥م، : ٟمٔمر اعمرايمٌما. أـمٚمؼ اعمقطمدون ُمًٛمك ضمٌؾ اًمٗمتح قمغم هذه اعمديٜم٦م: (Gibraltar)ضمٌؾ اًمٗمتح     (2)

.  372، ص20ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 179ص

، 20ؾمػم أقمـالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 84اعمـ، ص: اسمـ صـ٤مطم٥م. 180 – 179اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم    (3)

.    286شمـ٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 146، ص12شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 372 – 371ص

.  ب اًمث٤مين، اًمٗمّمؾ إول، إطمقال اًمٕمٛمراٟمٞم٦ماٟمٔمر اًم٤ٌم    (4)



قمغم ؾمٗمح ضمٌؾ يزيد ُمـ طمّم٤مٟمتٝم٤م اًمتل شمتٛمتع هب٤م، ومٝمل ٓ شمتّمؾ سمؼم إٟمدًمس ؾمقى ُمـ 

.  ضمٝم٦م اًمِمامل ذات اًمٓمٌٞمٕم٦م اجلٖمراومٞم٦م اًمققمرة

وذم أىمؾ ُمـ قم٤مم شمؿ إٟمج٤مز ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ؾمت٤ًمهؿ سمروم٘م٦م 

.  ىمريٜم٤مهت٤م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمذود قمـ محك اإلؾمالم سم٤مٕٟمدًمس

ويم٤مٟم٧م سمداي٦م إؾمٝم٤مم هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕمًٙمري٦م اجلديدة ُمٜمذ هن٤مي٦م سمٜم٤مئٝم٤م طمٞم٨م اٟمت٘مؾ إًمٞمٝم٤م 

م، وأىم٤مم هب٤م قمدة اضمتامقم٤مت ًمٚمٜمٔمر 1160ير ايـ/ هـ555قمٌداعم١مُمـ ذم ذي اًم٘مٕمدة ُمـ قم٤مم 

ذم أطمقال إٟمدًمس وأُمقر اًم٘مت٤مل ُمع اًمٜمّم٤مرى
(1

).  

يت مل شمنم إًمٞمٝم٤م اعمّم٤مدر سم٘م٤مء ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ُم٤م ي١ميمد إىم٤مُم٦م ُمثؾ هذه آضمتامقم٤مت ال

قمٌداعم١مُمـ ًمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م دم٤موزت اًمِمٝمر وٟمّمٗمف دون اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ يذيمر ؾمقى شمقضمٞمٝمف إمم 

حتّملم قمدد ُمـ اعمدن واحلّمقن سم٤مٕٟمدًمس، يمام أن أول ىمقة ظمرضم٧م ُمـ ضمٌؾ اًمٗمتح 

أُم٤م اإلؿم٤مرة إمم أن هذه اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ىمد ىمْمٞم٧م ذم . م1160/ هـ556ُم١مرظم٦م سمٕم٤مم 

تاطمتٗم٤مٓ
(2

اعمقطمديـ سمحْمقر قمٌداعم١مُمـ إمم ضمٌؾ اًمٗمتح أو إٟمج٤مز سمٜم٤مء ضمٌؾ اًمٗمتح، ومٝمذا  (

ًٓ : أُمر يٜم٤مذم اًمّمقاب ًمٕمدة أوضمف إن إطمقال اًمٕم٤مُم٦م ٓ شمًٛمح سم٢مىم٤مُم٦م اطمتٗم٤مٓت عمدة : أو

. أُمر قمٌداعم١مُمـ عمـ طمي ًمالطمتٗم٤مل إمم اًمٕمقدة ٕوـم٤مهنؿ سمٕمد قمنميـ يقًُم٤م: صم٤مٟمًٞم٤م. ـمقيٚم٦م

ُمـ اًمقٓة ويم٤ٌمر اًم٘م٤مدة ممـ هؿ أسمٕمد قمـ إو٤مقم٦م اًمقىم٧م ذم هذه  طمْمقر قمدد: صم٤مًمًث٤م

آطمتٗم٤مٓت، ذم وىم٧م ٓزال سمف اًمٜمّم٤مرى يرؾمٚمقن ضمٞمقؿمٝمؿ ًمالؾمتٞمالء قمغم ُم٤م شمٜم٤مًمف 

أيدهيؿ ُمـ ُمدن وطمّمقن اعمًٚمٛملم
(3

). 
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يمام يرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذه اًمٗمؽمة هل اًمٗمؽمة إٟم٥ًم وإُمثؾ اًمتل اؾمتٖمٚمٝم٤م اعمقطمدون 

ٟمّم٤مرى، ومٌٕمد هذه آضمتامقم٤مت ضُمٚم٥م اًمرىمٞمؼ إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمإلقمداد ًم٘مت٤مل ال

يمجٜمقد ذم إقمامل اًمٌحري٦م، وسم٤مٟمتٝم٤مئٝم٤م أرؾمٚم٧م احلٛمالت ود اًمٜمّم٤مرى واًمٌ٘مٞم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ 

ذاذم اًمثقار اعمتٕم٤موٟملم ُمع اًمٜمّم٤مرى
(1

).  

وىمد اطمتقت هذه آضمتامقم٤مت ٟمخ٦ٌم ُمـ رضم٤مل اًمدوًم٦م ُمـ اعمقطمديـ يم٠ميب يٕم٘مقب 

قمٌداعم١مُمـ ومجٚم٦م ُمـ وٓة ُمـدن إٟمدًمس، وقمدد ُمـ اًم٘مْم٤مة واًمٕمٚمامء يم٠ميب  يقؾمػ سمـ

ويم٤من وم٤محت٦م ٟمت٤مج هذه آضمتامقم٤مت إرؾم٤مل . سمٙمر اًمٖم٤موم٘مل، وأيب سمٙمر سمـ اجلد وهمػمهؿ

م ىمدر سمثامٟمٞم٦م قمنم أًمػ وم٤مرس إمم سمالد اًمٜمّم٤مرى، ي٘مقد 1160/ هـ556ضمٞمش ذم قم٤مم 

ة اسمـ اًمنمىمل، ومٙم٤من طمّم٤مد أول صمامر ذًمؽ إٟمدًمًٞملم سمف اسمـ صٜم٤مديد واًمٌ٘مٞم٦م حت٧م ىمٞم٤مد

.  اإلقمـداد اعمًٌؼ اٟمتّم٤مر اعمقطمـديـ قمغم اًمٜمّم٤مرى سمٗمحص سمٚم٘مقن

 "ضمٌؾ اًمٗمتح  "وهبذا اًمٜمٍم واؾمت٘مرار إطمقال قم٤مد قمٌداعم١مُمـ ُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

إمم ُمرايمش شم٤مريًم٤م ىمقات اعمقطمديـ سمجٌؾ اًمٗمتح طمٞم٨م قم٤مد ًمٚمٛمٖمرب ىمٌؾ قمقدة ضمٞمش 

ص سمٚم٘مقن، وهذه اًم٘مقات يم٤مٟم٧م حت٧م شمٍمف طم٤ميمؿ ُم٤مًم٘م٦م واجلزيرة اعمقطمديـ ُمـ ومح

اخلياء وهمرٟم٤مـم٦م أيب ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ قمٌداعم١مُمـ ًمدقمؿ ىمقة اعمقطمديـ سم٤مٕٟمدًمس
(2

).  

م 1161/ هـ557وىمد اُمتدت صمامر هذا اإلقمداد إمم هن٤مي٦م طمٙمؿ قمٌداعم١مُمـ، ومٗمل قم٤مم 

ؿمؽ، وهذا ًمث٤مئر اسمـ هؿورد ظمؼم حم٤مسة اًمٜمّم٤مرى عمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م يدقمٛمٝمؿ ذم ذًمؽ ا

وًمّمد هذه اهلجٛم٦م يم٤من ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور . احل٤مدث يٕمرف سمح٤مدث ُمرج اًمرىم٤مد

اًمٕم٤مسمر ــ  سم٘مٞم٤مدة أيب يٕم٘مقب يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـــ  ُمٕمٝمقد، ذم اؾمت٘م٤ٌمل ضمٞمش اعمقطمديـ
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.  1722اًمٙم٤مُمؾ، ص



ُمـ اعمٖمرب سم٘مراسم٦م قمنميـ أًمػ وم٤مرس سمٛمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء، واعم٤ًممه٦م ذم اجلٞمش 

شمك ظمرج قمٜمٝم٤م، صمؿ اٟمْمؿ إًمٞمف ضمٞمش ُم٤مًم٘م٦م سم٘مٞم٤مدة واًمٞمٝم٤م أيب ؾمٕمٞمد، وىمد وُم٤ًمٟمدشمف ح

شمٙمٚمٚم٧م اعمقىمٕم٦م سم٤مٟمتّم٤مر اعمقطمديـ واطمتٗم٤مفمٝمؿ سمٛمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م
(1

). 

وسمٜمٝم٤مي٦م هذه اعمقىمٕم٦م أيًْم٤م، يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م إطمداث سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قمٝمد 

ُمـ مج٤مدى أظمرة قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم، وم٘مد أؾمٚمؿ روطمف إمم سم٤مرئٝم٤م ًمٞمٚم٦م اخلٛمٞمس اًمٕم٤مذ 

م إصمر ُمرض يم٤من يٕم٤مين ُمٜمف1162/ هـ558ؾمٜم٦م 
(2

وظمٚمػ قمٌداعم١مُمـ قمغم احلٙمؿ اسمٜمف أسمق  .(

. يٕم٘مقب يقؾمـػ اًمذي ضمٕمٚمف قمغم وًمًٞم٤م ًمٚمٕمٝمد ىُمٌٞمؾ ووم٤مشمف، إصمر قمزًمف ٓسمٜمف حمٛمد قمٜمٝم٤م

وئمٝمر أن هذا اًمتٖمٞمػم ىمد أقم٘م٥م ظمالوًم٤م سملم أسمٜم٤مء قمٌداعم١مُمـ شمزقمٛمف أسمق ؾمٕمٞمد طم٤ميمؿ  

م، ًمٙمـ اخلالف مل يتج٤موز قمغم ُم٤م 1164/ هـ560دًمس، ـم٤مل أُمده إمم قم٤مم ضمٜمقب إن

ئمٝمر ظمالف حمتقى ُمـ ىِمٌـؾ ه١مٓء اإلظمقة، اٟمتٝمك سمّمٚمـح قم٘مد سملم أيب ؾمٕمٞمد وأظمـٞمف أيب 

.  طمٗمص قمٛمر، يمٜم٤مئ٥م قمـ اخلٚمٞمٗم٦م يقؾمػ؛ سمٕمد أن شمؿ إرو٤مء أيب ؾمٕمٞمد

ٟمدًمًٞم٦م، سمجٌؾ اًمٗمتح ويم٤من اًمٓمروم٤من ىمد اشمٗم٘م٤م قمغم أن يٙمقن اضمتامقمٝمام سم٤مًمٕمدوة إ

/ هـ560وىمد حترك أسمق طمٗمص هلذا آضمتامع ُمـ ُمرايمش، ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م . ُمٜمٝم٤م

م، يّمح٥م ُمٕمف مجٚم٦م ُمـ أقمٞم٤من اعمقطمديـ، يم٢مؾمح٤مق اسمـ ضم٤مُمع، ويقؾمػ سمـ 1164

واٟمقديـ، وأيب حيٞمك سمـ أيب طمٗمص، وقمدد ُمـ أقمٞم٤من إٟمدًمس، يم٤مسمـ اًمٗمخـ٤مر وازم ًمٌٚمف 

يروأيب حمٛمد ؾمدراي سمـ وز
(3

وهبذا اعمًػم يرى اًم٤ٌمطم٨م أن آضمتامع سمجٌؾ اًمٗمتح مل  .(

.   يتج٤موز ؿمٝمر رسمٞمع أظمر

صم٘متٝمؿ سم٠مُم٤من هذا اعمٙم٤من ــ  ضمٌؾ اًمٗمتحــ  ويٕمٙمس اضمتامع اعمقطمديـ سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

طمتك ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وهلذا اؾمتٛمر طمٗمؾ اًمّمٚمح سمجٌؾ اًمٗمتح ُمدة مخ٦ًم قمنم يقًُم٤م، قم٤مد سمٕمده٤م 
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ربأسمق طمٗمص إمم اعمغ
(1

).  

ًمٙمــ أسم٤م طمٗمص يمر راضمٕمـ٤ًم سمٕمد سمْمٕم٦م أؿمٝمر إمم إٟمدًمـس؛ عمح٤مرسم٦م اسمـ ُمردٟمٞمش
(2

)، 

وُمٜمذ هذه احلٛمٚم٦م أظمذت ضمٞمقش اعمقطمديـ ذم فمؾ طمٙمؿ يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ شمتٕم٤مىم٥م 

قمغم إٟمدًمس؛ ًمّمد هجامت اًمٜمّم٤مرى وُمـ يٕم٤موهنؿ ُمـ اًمثقار اًمتل وصٚم٧م ٕيمثر ُمـ 

.  سمؾ ىم٤مُم٧م سمٛمٝم٤ممجـ٦م ُمديٜمتل اجلزيرة اخلياء وـمريػ ُمرة إمم أرايض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م،

ومل شمٙمـ هجامت اًمٜمّم٤مرى سم٤مُٕمر اعمًتٌٕمد قمـ ذهـ يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ؛ وًمذًمؽ 

م 1165/ هـ561ئمٝمر اهتامُمف سمٛمدن إٟمدًمس، وُمـ شمٚمؽ اعمدن ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م، ومٗمل قم٤مم 

هي٤م اًمِمٞمخ أسمق قمٌداهلل ُم٤ٌمذة قملم اًمِمٞمخ أسمق قمٌداهلل سمـ أيب إسمراهٞمؿ واًمًٞم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ومَٕمؼَم إل

صمؿ أقم٘مٌف اخلٚمٞمٗم٦م يقؾمػ سمتٕمٞملم أظمٞمف أيب إسمراهٞمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ . ُمـ ُمديٜم٦م ـمريػ

ودم٤موز اهتامم يقؾمػ هذه اًمتٕمٞمٞمٜم٤مت سمٕمٌقره سمٜمٗمًف إمم إٟمدًمس، . قمٌداعم١مُمـ واًمًٞم٤م هل٤م

س إمم ومـ٤مــ  م1165/ هـ561ــ  طملم حترك ُمـ ُمرايمش همرة مج٤مدى أظمرة ُمـ هذا اًمٕم٤مم

صمؿ إمم ؾمـٌتف، وُمٜمٝم٤م قمؼم سم٘مٓمٕمتلم سمحريتلم إمم ـمريػ
(3

).  

. وُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شمقضمـف سمّمقرة ُم٤ٌمذة إمم وضمٝمتف اعم٘مّمقدة ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م

م 1165/ هـ561وهب٤م أظمذ يقؾمػ ي٘مر أُمره إمم أن وصؾ إًمٞمٝم٤م ذم أول ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 

ه ذم ُمديٜم٦م ـمريػ وازم إؿمٌٞمٚمٞم٦م واًمٞمٝم٤م اجلديد إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌداعم١مُمـ اًمذي يم٤مٟم٧م سم٤مؾمت٘م٤ٌمل

اًم٤ًمسمؼ أسمق قمٌداهلل
(4

). 

يمؾ هذا آهتامم وهمػمه سم٤مٕٟمدًمس مل يٛمٜمع اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمح٤موٓهتؿ اًمٕمدواٟمٞم٦م 

 ًٓ قمغم ُمدن اعمًٚمٛملم وطمّمقهنؿ، همػم أن حم٤موٓت اًمٜمّم٤مرى هذه اعمرة ىمد ؿمٝمدت حتق

ادم٤مه ضمٜمقب إٟمدًمس أيمثر ضمرأة ُمـ ذي ىمٌؾ سم٤مظمؽماق ىمقاهتؿ ٕرايض اعمقطمديـ ب
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ًمٚمًٞمٓمرة قمغم ُمّمدر ىمقة اعمقطمديـ سم٤مٕٟمدًمس اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ويم٤من ذًمؽ سمتقضمٞمف ُمـ 

أًمٗمقٟمًق سمـ ؾم٤مٟمِمق اًمث٤مًم٨م سمـ أًمٗمقٟمًق اًم٤ًمسمع واعمٕمروف سم٤مًمًٚمٞمٓملم ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م 

م وصؾ سمف ضمٜمقسًم٤م 1169/ هـ565وـمٚمٞمٓمٚم٦م، طمٞم٨م أرؾمؾ ضمٞمًِم٤م سم٘مٞم٤مدة اًم٘مٛمط ٟمقٟمف ؾمٜم٦م 

اجلزيرة اخلياء وضم٤ٌمهلام، وىم٤مم سمٛمٝم٤ممجتٝم٤م وايمت٤ًمح ؾم٤مئٛمتٝمام وىمتؾ إمم ومحيص رٟمدة، و

وهذا يمٚمف دون أدٟمك اقمؽماض ُمـ ىِمٌؾ ىمقات اعمقطمديـ، . ُمـ وىمع سمٞمده ُمـ اعمًٚمٛملم هب٤م

وهق أُمٌر ُمًتٖمرب
(1

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن قمدم آصٓمدام سم٘مقة اًمٜمّم٤مرى هذه يٕمقد ًمٙمقهن٤م محٚم٦م هقم٤من ُم٤م 

. يم٤من سمف اعمقطمدون ُمٜمِمٖمٚملم سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم طمريم٦م اسمـ ُمردٟمٞمش ارشمدت إمم سمالده٤م، ذم وىم٧م

وىمد دومٕم٧م هذه اعمح٤موًم٦م اًمٜمّم٤مرى ًمتٙمراره٤م سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ ذم اًمٗمؽمة اعمٛمتدة سملم 

يمام دومٕم٧م هذه احلٛمالت يقؾمػ سمـ . م1182ــ  م1169/ هـ578ــ  هـ565قم٤مُمل 

أه٤م ذم قم٤مم قمٌداعم١مُمـ إمم إرؾم٤مل احلٛمالت ُمـ سمالد اعمٖمرب إمم سمالد إٟمدًمس اسمتد

م سمحٛمٚم٦م ي٘مقده٤م أظمقه أسمق طمٗمص قمٛمر، ويم٤من قمٌقر أيب طمٗمص سمحٛمٚمتف 1169/ هـ565

اعمٙمقٟم٦م ُمـ قمنميـ أًمػ ُم٘م٤مشمؾ ُمـ اعمـقطمديـ واعمتٓمققم٦م ُمـ ىمٍم اعمج٤مز إمم ـمريػ، صمؿ 

همزا ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م دون أن خيْمٕمٝم٤م
(2

).  

طمٗمص ويمام شمت٤مسمٕم٧م محالت اًمٜمّم٤مرى شمت٤مسمٕم٧م محالت اعمقطمديـ، ومٌٕمد محٚم٦م أيب 

سمٌْمٕم٦م أؿمٝمر ضمٝمز يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ ضمٞمًِم٤م يمٌػًما سم٘مٍم ُمّمٛمقدة، أُمر سمٕمٌقره إمم 

م، وًمٙمؼم هذا اجلٞمش مل يٙمتٛمؾ 1171ُم٤ميق  8/ هـ 566ـمريػ ذم ُمًتٝمؾ ؿمٝمر رُمْم٤من 

وشمٌع اجلٜمد اخلٚمٞمٗم٦م يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ ذم . قمٌقر ضمٜمده إمم ـمريػ إٓ سمٕمد أؾمٌققملم

ذم اؾمت٘م٤ٌمًمف سمٓمريػ طمِمد ُمـ وٓة إٟمدًمس اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رُمْم٤من، ويم٤من 

                                                 

ؾم٘مقط : ُمٝمج٦م أُملم. 310اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 110يـ، صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمد: اسمـ قمذاري    (1)
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صمؿ يم٤مٟم٧م احلريم٦م إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م، ومٙم٤من اًمقصقل إًمٞمٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م اًمث٤مين قمنم . ورضم٤مل اًمدوًم٦م

ُمـ ؿمقال
(1

). 

وئمٝمر أن يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ رهم٥م ذم قمٌقره هذا اًمٌ٘م٤مء ًمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس 

م، 1170/ هـ566ؾمٜم٦م  م، ه٤مضمؿ ظمالهل٤م ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م1172/ هـ568اُمتدت إمم قم٤مم 

/ هـ568م، يمام وصؾ سمحٛمٚمتف إمم ُمديٜم٦م ُمرؾمٞم٦م ؾمٜم٦م 1171/ هـ567ووسمذة ؾمٜم٦م 

م1172
(2

).  

وظمتؿ يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ محٚمتف سميسم٦م ُمقضمٕم٦م ًمٚمٜمّم٤مرى سمتّمديف حلٛمٚم٦م يمٌػم 

ان ُمٜمقس ويقصػ شقمرف ذم اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘مقُمس يــ  اًمٜمّم٤مرى سمآسمٚم٦م اًمٙمقٟم٧م مخٞمٜمق

م، أهن٤مه٤م 1173ُم٤مرس / هـ568ًمٕم٦م رسم٤مح ذم أوائؾ ؿمٕم٤ٌمن ُمـ قم٤مم ىمرب قــ  سم٤مٕطمدب

سمٛم٘متؾ اًمٙمقٟم٧م مخٞمٜمق وشمنميد ضمٜمده، سمٕمدُم٤م يم٤مٟم٧م هجامت اًمٙمقٟم٧م مخٞمٜمق شمذيؼ اعمًٚمٛملم 

ويالهتـ٤م، اًمتل وصؾ سم٢مطمداه٤م إمم ُمديٜمتل اجلزيرة اخلياء وـمريػ
(3

).  

ٟمدًمًٞم٦م مل شمٙمـ ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هجامت اًمٜمّم٤مرى اًمتل ادمٝم٧م إمم ُمدن اًمٕمدوة إ

جمرد هجامت ًمتٙمٌٞمد اعمًٚمٛملم اخل٤ًمئر سمؾ هل هجامت ىُمّمد ُمٜمٝم٤م اًمًٞمٓمرة قمغم إطمدى 

ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إن أُمٙمـ، وإٓ عم٤م شمٙمررت حم٤موٓهتؿ، وهؿ جي٤مورون ُمدن أظمرى 

. أىمرب إًمٞمٝمؿ وأين هلؿ، إن رهمٌقا ذم جمرد حت٘مٞمؼ ُمٙم٤مؾم٥م قمغم اعمًٚمٛملم

ث سمٕمد قمنم ؾمٜمقات ُمـ ُم٘متؾ إطمدب، ومٗمل يقم ومم٤م ي١ميمد هذا اعمقىمػ ُم٤م طمد

م ظمرج أًمٗمقٟمًق سمـ ؾم٤مٟمِمق اًمث٤مًم٨م 1182/ هـ578اخلٛمٞمس اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ صٗمر قم٤مم 

ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م وـمٚمٞمٓمٚم٦م ُمـ ُمديٜم٦م إؾمتج٦م يريد إؿمٌٞمٚمٞم٦م، وهٜم٤م ٟمٚمحظ أن هذه احلٛمٚم٦م ورهمؿ 
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س، ومًٞمٓمر أن وضمٝمتٝم٤م إؿمٌٞمٚمٞم٦م إٓ أن ىم٤مئده٤م أًمٗمقٟمًق همػمَّ ظمط ؾمػمه إمم ضمٜمقب إٟمدل

يمام ىم٤مم سمٛمٝم٤ممج٦م رٟمدة واجلزيرة . قمغم طمّمـ ُمـ أقمامل رٟمدة سمٖمدر هيقدي دًمف قمغم قمقراهت٤م

ائؿ ٓ حتَمناخلياء وإطمراق زرقمٝمام، قم٤مد سمٕمده٤م إمم سمالده سمغ
(1

). 

سم٤مإلقمداد ًم٘مت٤مل  وىمد أهمْم٧ٌم هذه إطمداث اخلٚمٞمٗم٦م يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ وم٠مُمر

وزيره أسمق حمٛمد سمـ أيب إؾمح٤مق سمـ ضم٤مُمع م، وم٠مشمك 1183/ هـ579م ااًمٜمّم٤مرى أواظمر ع

ويم٤من قمٌقر اخلٚمٞمٗم٦م سمجٜمده ذم . سمحِمقد اًمٕمرب ُمـ إومري٘مٞم٦م، واًمتحؼ سمف سمٗم٤مس ىمٌٞمٚم٦م هٜمت٤مشم٦م

م ُمـ ؾمٌتف إمم ضمٌؾ اًمٗمتح، وهل 1184/ هـ580يقم اخلٛمٞمس اخل٤مُمس ُمـ صٗمر ؾمٜم٦م 

وهن٤م اعمديٜم٦م ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ذًمؽ ًمؽ. اعمرة إومم ذم طمٙمٛمف اًمتل يٕمؼم هب٤م إمم ضمٌؾ اًمٗمتح

.  إيمثر أُمٜم٤ًم سملم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وإسمٕمد قمـ يد اًمٜمّم٤مرى

ويم٤من اخلٚمٞمٗم٦م يقؾمػ هيدف ُمـ هذه احلٛمٚم٦م همزو ُمديٜم٦م ؿمٜمؽميـ؛ وهلذا شمقضمف ُمـ 

وذم . ضمٌؾ اًمٗمتح إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م ُمروًرا سم٤مجلزيرة اخلياء، وضمٌؾ اًمّمقف، وىمٚمٕم٦م ظمقٓن

ومتقضمف هب٤م وسم٘مقاشمف جمتٛمٕم٦م إمم ؿمٜمؽميـ ذم رسمٞمع إؿمٌٞمٚمٞم٦م يم٤من اضمتامقمف سم٘مقات إٟمدًمس، 

سمْمٕم٦م أي٤مم يم٤مٟم٧م هل اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل ضب هب٤م . م1184/ هـ580إول ُمـ قم٤مم 

اخلٚمٞمٗم٦م احلّم٤مر قمغم ُمديٜم٦م ؿمٜمؽميـ قم٤مد سمٕمده٤م دون أن حي٘مؼ ؿمٞمًئ٤م يذيمر، ؾمقى إص٤مسمتف اًمتل 

زيرة اخلياء، ومٜم٘مؾ شُمقذم قمغم إصمره٤م يقم اًم٧ًٌم اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ رسمٞمع أظمر ىمرب اًم٩م

ضمثامٟمف إمم شمٞمٜمٛمٚمؾ ودومـ إمم ضمقار ىمؼم أسمٞمف
(2

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن محالت اخلٚمٞمٗم٦م يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ ٟمحق إٟمدًمس ارشمٌٓم٧م أيمثر 

سمٛمديٜم٦م ـمريػ طمٞم٨م اؾمتخدُم٧م يمٛمٕمؼم ُمتٙمرر هل٤م، وهذا قم٤مئد قمغم ُم٤م يتْمح يمقن أطمداث 

دة اعمقطمديـ سم٤مٕٟمدًمس ُمديٜم٦م هذه اًمٗمؽمة شمريمزت سمٖمرب إٟمدًمس، سم٤مإلو٤موم٦م ٕن ىم٤مع
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إؿمٌٞمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م حلٛمالت اعمقطمديـ سم٤مٕٟمدًمس، وُمريمز دمٛمع هلؿ، وهل أىمرب 

.  ًمٓمريػ ُمـ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إظمرى

وىمد يم٤مٟم٧م ومؽمة اخلٚمٞمٗم٦م يقؾمػ أؿمد ومؽمات اعمقطمديـ اًمتل ٓىم٧م هب٤م اًمٕمدوة 

وذًمؽ ٟٓمِمٖم٤مل اخلٚمٞمٗم٦م . اًمتخريٌٞم٦م إٟمدًمًٞم٦م هتديدات اًمٜمّم٤مرى وٟم٤مًمقا ُمٜمٝم٤م سم٠مقمامهلؿ

يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ سم٤مًمٗمتـ اًمتل ىم٤مُم٧م سمٌالد إومري٘مٞم٦م، واعمٖمرب يمثقرات اًمٕمرب 

سم٢مومري٘مٞم٦م، وصمـقرة قمكم سمـ حمٛمد سمـ رزيـ اجلزيري اًمذي اختذ ُمذه٥م اخلقارج إزارىم٦م
(1

) 

٤ًٌم ًمف ُمذه
(2

). 

يٕم٘مقب اعمٜمّمقر  وسمقوم٤مة اخلٚمٞمٗم٦م يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ شمقمم اخلالوم٦م ُمـ سمٕمده اسمٜمف

ًٓ سم٤مٕٟمدًمس يقم إطمد اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدى إومم، يم٤من  اًمذي أهنك أُمر سمٞمٕمتف أو

ظم٤ممتتٝم٤م ُم٤ٌميٕم٦م أهؾ إٟمدًمس ًمف سمخٞمٛمتف اًمٙم٤مئٜم٦م سمرسمقة طمجر اإليؾ، سم٤مًم٘مرب ُمـ ـمريػ، 

ع اعمٜمّمقر أهؾ إٟمدًمس، يقم اًم٤ًمسمع ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م   12/ هـ580وُمٜمٝم٤م ودَّ

م سمّمح٦ٌم اًم٘م٤مئد أيب اًمٕم٤ٌمس اًمّم٘مكم اًمذي يم٤من ذم اٟمتٔم٤مره قمغم ؾم٤مطمؾ 1184ؾمٌتٛمؼم 

ةـمريػ سمثالث قمنمة ىمٓمٕم٦م سمحري
(3

).  

ومؽمة صحقة طم٘مٞم٘مٞم٦م  (م1198ــ  م1184/ هـ595ــ  هـ580)شُمٕمد ومؽمة اعمٜمّمقر 

ًمٚمجٝم٤مد اإلؾمالُمل ود ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م قَمِ٘م٥ْم ؾمٙمقن ؾم٤مسمؼ ذم فمؾ طمٙمؿ واًمده يقؾمػ 

. سمـ قمٌداعم١مُمـ

ــ  م1187/ هـ583ــ  اًم٤ٌمطم٨م أن اًمًٙمقن اًم٤ًمسمؼ طمّرك ؾم٤ميمٜمف ُمٕمريم٦م طمٓملمويرى 

/ هـ586اًمتل أوومد سمٓمٚمٝم٤م صالح اًمديـ إيقيب رؾمقًمف أسم٤م ُمٜم٘مذ إمم يٕم٘مقب اعمٜمّمقر ؾمٜم٦م 
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ويم٘مٞم٤مدة . م، وهل اعمٕمريم٦م اًمتل وصؾ صداه٤م إمم ُمِم٤مرق اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وُمٖم٤مرسمف1190

سمٞملم سم٤مًمِم٤مم، ىم٤مد اعمٜمّمقر اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل صالح اًمديـ ًمٚمجٝم٤مد اإلؾمالُمل ود اًمّمكم

ود اًمّمٚمٞمٌٞملم سم٤مٕٟمدًمس، يم٘م٤مئد ٓ ي٘مؾ ؿم٠مٟمف قمـ همػمه ُمـ ىم٤مدة اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل
(1

).  

م قمٜمدُم٤م قمؼم ُمـ ىمٍم 1189/ هـ585ويم٤مٟم٧م سم٤ميمقرة اعمٜمّمقر ذم هذا اجل٤مٟم٥م قم٤مم 

و سمالد اعمج٤مز إمم اجلزيرة اخلياء، يقم اخلٛمٞمس اًمث٤مًم٨م ُمـ رسمٞمع إول، سمٜمٞم٦م همز

اًمٜمّم٤مرى، ومٙم٤مٟم٧م ؿمٜمؽميـ أول شمٚمؽ اًمٌالد سمخروج اعمٜمّمقر إًمٞمٝم٤م ُم٤ٌمذة ُمـ اجلزيرة 

. اخلياء، صمؿ يم٤مٟم٧م أؿمٌقٟم٦م وأٟمح٤مؤه٤م اهلدف اًمث٤مين ًمٚمٛمٜمّمقر، طمٞم٨م ؿمـ قمٚمٞمٝم٤م اًمٖم٤مرات

/ هـ585وىمد قم٤مد اعمٜمّمقر ُمـ همزوشمف هذه سمثالث آٓف ؾمٌٞم٦م آظمر رضم٥م ُمـ قم٤مم 

م1189
(2

). 

د سمٕمده٤م اعمٜمّمقر ًمٚمجٝم٤مد سم٤مٕٟمدًمس، وذًمؽ آظمر ؿمٝمر حمرم وسمٕمد ُمِض ؾمت٦م أؿمٝمر قم٤م

م، ويم٤من ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور ُمٝمؿ ذم محالشمف وشمٕمٌئتف 1190/ هـ586ُمـ قم٤مم 

اًمٕمًٙمري٦م ومٌ٘مل سمٓمريػ ُمدة شم٘م٤مرب اًمِمٝمر اًمقاطمد، وشم١ميمد ُمدهت٤م دم٤موز يمقهن٤م جمرد ُمٕمؼم 

ا إلؿمٌٞمٚمٞم٦م صمؿ إمم ىمٍم أيب وُمـ ُمديٜم٦م ـمريػ شمقضمـف اعمٜمّمقر إمم ىمرـم٦ٌم، وُمٜمف. هلذه احلٛمٚمـ٦م

داٟمس
(3

. وأصمٜم٤مء هذه احلٛمٚم٦م يم٤من ُم٘مدم أيب ُمٜم٘مذ رؾمقل صالح اًمديـ إيقيب إمم اعمٖمرب .(

وىمد شمؿ إىمـ٤مُم٦م أيب ُمٜم٘مذ سمٛمديٜم٦م وم٤مس شمٜمٗمٞمًذا ُٕمر اعمٜمّمقر، اًمذي وصؾ إًمٞمف اخلؼم وهق 

سم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م
(4

).  

                                                 

، 6، ج361 – 360،  ص5شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 1798 – 1797اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم    (1)
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: اًمٜم٤مسي. 287إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 202عمقطمديـ، صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ ا: اسمـ قمذاري    (2)

 . 181، ص2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج

اًمروض اعمٕمٓم٤مر، : اٟمٔمر احلٛمػمي. ي٘مع سمٖمرب آٟمدًمس سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م ي٤مسمرة: (Alcacer)ىمٍم أيب داٟمس     (3)

. 161ص

اسمـ . 209  -205اعمقطمديـ، صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ : اسمـ قمذاري. 107، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: احلٛمػمي    (4)

.  331، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: ظمٚمدون



د سمـ قمٌداهلل اجلزيريوذم هذه اعمـدة سمٚمغ اعمٜمّمقر ظمروج اًمث٤مئـر أيب قمٌداهلل حمؿ
(1

)  

ومل دُمٝمد هذه . سم٤معمٖمرب، ويم٤مٟم٧م صمقرشمف هتدف إمم اإلصالح آضمتامقمل أيمثر ُمٜمٝم٤م ًمٚمًٞم٤مد

اًمثقرة اعمٜمّمقر ومٛمٜمذ سمداي٦م حم٤مرسمتٝم٤م ذم ؿمٝمر رضم٥م أظمذ ىم٤مئده٤م اجلزيري يتٜم٘مؾ وم٤مًرا وطمده 

اعمقطمديـ واؾمتٛمر اجلزيري قمغم طم٤مل اًمٗمرار وأقملُم . سملم ُمدن اعمٖمرب صمؿ ُمدن إٟمدًمس

شمرصده إمم أن ىُمٌض قمٚمٞمف سم٢مطمدى ىمرى سمًٓم٦م
(2

وىمٞمـؾ سمٛمرؾمٞم٦م ،(
(3

وُٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م إمم ُمرايمش  .(

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م هن٤ميتف اًم٘متؾ
(4

).  

مل شمِمٖمؾ هذه اًمثقرة وهمػمه٤م ُمـ أطمداث اعمٖمرب وإومري٘مٞم٦م اعمٜمّمقر قمـ ُمت٤مسمٕم٦م أطمقال 

إمم اعمٜمّمقر  وردــ  م1190/ هـ586ــ  إٟمدًمس وجم٤مهب٦م اًمٜمّم٤مرى هب٤م، ومٗمل هذا اًمٕم٤مم

رؾم٤مًم٦م وازم إؿمٌٞمٚمٞم٦م أيب يقؾمػ سمـ أيب طمٗمص يٕمٚمٛمف هب٤م سمتٖمٚم٥م اًمٕمدو اًمّمٚمٞمٌل قمغم ؿمٚم٥م 

واىمتح٤مُمف ًمٙمثػم ُمـ احلّمقن وهزيٛمتف جلٞمش إؿمٌٞمٚمٞم٦م، ومام يم٤من ُمـ اعمٜمّمقر إٓ أن اؾمتٜمٗمر 

ًمٚمجٝم٤مد، وظمرج إمم ىمٍم ُمّمٛمقدة وأراح سمف، صمؿ قمؼم إمم ـمريػ وُمٜمٝم٤م شمقضمف إمم ُمديٜم٦م 

ٟمد إٟمدًمس قمغم طمّم٤مره٤م، ومؽميمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وشمقضمف حلّمـ ـمرشؿمٚم٥م، ومقضمد ج
(5

) 

واٟمتٝمك هذا اًمٖمزو سم٢مىمـ٤مُم٦م . م1191/ هـ587يمام ومتح ُمـ سمٕمده ُمديٜم٦م ؿمٚم٥م ؾمٜم٦م . وم٤مومتتحف

هدٟم٦م سملم اعمقطمديـ واًمٜمّمـ٤مرى، قمـ٤مد قمغم أصمرهـ٤م اعمٜمّمقر إمم اعمٖمرب
(6

). 

                                                 

دوًم٦م : حمٛمد قمٜم٤من. أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل اجلزيري، قم٤ممل أٟمدًمز أظمذ ُمـ خمتٚمػ اًمٕمٚمقم: اجلزيري    (1)

.  180، ص2 – 3اإلؾمالم، ج

اٟمٔمر . طمؾ، وهل ُمـ إىمٚمٞمؿ ضمٞم٤منُمديٜم٦م سم٤مًم٘مرب ُمـ وادي آش، سمٞمٜمٝم٤م وسملم ضمٞم٤من صمالث ُمرا: (Baza)سمًٓم٦م     (2)

.  44اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي

.  يرى اًم٤ٌمطم٨م أن اجلزيري مل يتقضمف إمم ُمً٘مط رأؾمف اجلزيرة اخلياء ًمٕمٚمٛمف ُمـ متٙمـ اعمقطمديـ هب٤م    (3)

، 2 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 208  -207اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (4)

.  181 – 180ص

ش    (5) أيًْم٤م، وآظمره ؿملم ُمٕمجٛم٦م، هل ٟم٤مطمٞم٦م سمجٜمقب  ةـمرش سمْمؿ أوًمف، وشمِمديد صم٤مٟمٞمف ووؿ: طمّمـ ـَمرُّ

. 33، ص4ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ٟمدًمس شمِمتٛمؾ قمغم وٓي٦م وىمرىإ

، 6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 205 – 204اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (6)

.  175، ص2 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من .329ص



ي٘مٞم٦م اًمتل همرىم٧م سمثقرات اؾمتٖمؾ اعمٜمّمقر ومؽمة اهلدٟم٦م ذم إصالح أطمقال دوًمتف سمٌالد إومر

اًمٕمرب، وسم٤مؾمتٗمح٤مل اسمـ هم٤مٟمٞم٦م
(1

هب٤م، ومتٛمٙمـ ظمالهل٤م ُمـ إظمْم٤مع اًمٕمرب وـم٤مقمتٝمؿ ًمف دون أن  (

م اٟمتٝم٧م ُمدة اهلـدٟم٦م ُمع 708/ هـ590ذم قم٤مم و. سمـ هم٤مٟمٞم٦م ًمٕمقدشمف ًمٌالد إٟمدًمسخيْمع ا

ٟمّم٤مرى أؾمـ٤ٌمٟمٞم٤م، وم٤مؾمتٖمٚمٝم٤م أًمٗمقٟمًق اًمث٤مُمـ ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م
(2

هق يٕمٚمؿ سمٛمٝم٤ممج٦م ُمدن إٟمدًمس و (

وىمد مت٤مدى احل٤مل سم٠مًمٗمقٟمًق اًمث٤مُمـ إمم أن ٟمزل سمٔم٤مهر اجلزيرة . سم٤مٟمِمٖم٤مل اعمٜمّمقر سم٢مومري٘مٞم٦م

اخلياء، وُمٜمٝم٤م يمت٥م رؾم٤مًم٦م إمم اعمٜمّمقر يًتدقمٞمف ًمٚم٘مت٤مل، ُمتحدًي٤م إي٤مه سمام حت٧م يده ُمـ 

اًم٘مقات اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمتل يٓمٛمح هب٤م ذم آؾمتٞمالء قمغم اعمزيد ُمـ إرايض إٟمدًمًٞم٦م
(3

). 

مل أًمٗمقٟمًق اًمث٤مُمـ سم٠من هذا آؾمتدقم٤مء ؾمٞمٙمقن ًمف قمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م قمٚمٞمف وقمغم مل يع

ومام أن وصؾ اخلٓم٤مب إمم اعمٜمّمقر طمتك أُمر سم٘مراءشمف قمغم . اًم٘مقى اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم إٟمدًمس

اعمقطمديـ واًمٕمرب وسم٘مٞم٦م اعمًٚمٛملم حتٗمٞمًزا هلؿ عمقاضمٝم٦م احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم ُمقىمٕم٦م شمٕمد 

صمؿ يمت٥م اعمٜمّمقر ظمٓم٤مسمف ًمٚمٗمقٟمًق . اجلٝم٤مد اإلؾمالُملإطمدى اًمّمٗمح٤مت اًمٌٞمْم٤مء ذم شمـ٤مريخ 

ٿ  ٿ  ٿ      ﴿ :اًمث٤مُمـ قمغم فمٝمر رؾم٤مًمـ٦م أًمٗمقٟمًق ٟمٗمًٝم٤م، ُمٗمتتًح٤م إيـ٤مه٤م  سم٘مقًمف شمٕم٤ممم

﴾ ٿ         ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   ڦ
(4

اجلقاب ُم٤م شمرى ٓ ُم٤م : وجم٤موسًم٤م سم٘مقًمف (

 : شمًٛمع، واؾمتِمٝمد هب٤م سمٌٞم٧م اعمتٜمٌل

عمنمومٞم٦موٓ يمت٥م إٓ ا
(5

 قمٜمده (
 

وٓ رؾمؾ إٓ اخلٛمٞمس 
(6

 اًمٕمرُمرم (
 

                                                 

.   287إٟمٞمس اعمٓمـرب،  ص: اٟمٔمر اسمـ أيب زرع. اعم٘مّمقد هٜم٤م حيٞمك سمـ إؾمحـ٤مق سمـ حمٛمد سمـ همـ٤مٟمٞم٦م: اسمـ هم٤مٟمٞم٦م    (1)

أقم٤مد اًمٜمّم٤مرى دمديد محالهتؿ حت٧م همٓم٤مء آؾمتٕم٤مدة اعمًٞمحٞم٦م ًمألٟمدًمس، وشمزقمٛمٝم٤م ذم هذه اًمٗمؽمة أًمٗمقٟمًق     (2)

.  23طمْم٤مرة اًمٕمرب، ص: اٟمٔمر ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل. رهمقنآُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م وأًمٗمقٟمًق اًمث٤مين ُمٚمؽ اًمث٤مُمـ 

: اسمـ إصمػم. 217اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري. 13 – 12اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (3)

، 1اعمٖمرب وإٟمدًمـس، ج: ًمٞمكم ٟمج٤مر. 289إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 1834اًمٙم٤مُمؾ، ص

.   391 – 390، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 178 –177ص

.  37: ؾمقرة اًمٜمٛمؾ، آي٦م    (4)

اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، : إسمراهٞمؿ أٟمٞمس: اٟمٔمر. اعمنمذم هق ؾمٞمػ جيٚم٥م ُمـ سمالد اعمِم٤مرف، ويٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م: اعمنمومٞم٦م    (5)

.     480، ص1ج

اعم٘مدُم٦م، واًم٘مٚم٥م، واعمٞمٛمٜم٦م، واعمٞمنة، : يمقن ُمـ مخس ومرقهق اجلٞمش اجلرار؛ ؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف ي٧م: اخلٛمٞمس    (6)



 

وسمٕمد اًمٙمت٤مب سمدأ اعمٜمّمقر سم٢مقمداد اعمنمومٞم٦م واخلٛمٞمس اًمٕمرُمرم ًمٜمزال أًمٗمقٟمًق اًمث٤مُمـ، 

وم٠مظمذ جيٞمز اجلٜمقد إمم اجلزيرة اخلياء، يقم اخلٛمٞمس اًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدى أظمرة ًمٕم٤مم 

ُمـ سمٕمدهؿ اعمّم٤مُمدة، صمؿ همامره، م، سمدأهؿ سم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرب صمؿ ىم٤ٌمئؾ زٟم٤مشمف، و709/ هـ591

صمؿ اجلٜمـد اعمتٓمققم٦م ُمـ اًمٕمرب وهمػمهؿ صمؿ اعمقطمديـ وأظمػًما اًمٕمٌٞمد، وُمـ سمٕمدهؿ قمؼم 

وسمٕمد يقم واطمد وم٘مط وًمٙمٞمال يٗم٘مد اجلٜمد . اعمٜمّمقر سمٙم٤ٌمر اعمقطمديـ إمم اجلزيرة اخلياء

مح٤مؾمٝمؿ، شمقضمـف اعمٜمّمقر إمم ُمديٜمـ٦م ـمريػ صمؿ إمم إؿمٌٞمٚمٞم٦م ُمتجًٝم٤م إمم إرك
(1

طمٞم٨م يم٤من  (

أًمٗمقٟمًق اًمث٤مُمـ ىمد أىم٤مم سمف ذم اٟمتٔم٤مر اعمٜمّمقر اًمذي ٟمزل قمغم سُمٕمد ُمرطمٚمتلم ُمٜمف يقم اخلٛمٞمس 

 .اًمث٤مًم٨م ُمـ ؿمٕم٤ٌمن

وسمْمحك يقم إرسمٕم٤مء اًمت٤مؾمع ُمـ هذا اًمِمٝمر اًمتحٛم٧م صٗمقف اعمقطمديـ واًمٜمّم٤مرى 

 Alarcosقمروم٧م هذه اعمٕمريم٦م ذم اعمّم٤مدر إؾم٤ٌمٟمٞم٦م سمٛمٕمريم٦م إريمقس ــ  ذم ُمٕمريم٦م إرك

 واؾمتٛمرت رطم٤مه٤م إمم ظم٤ممت٦م يقم إرسمٕم٤مء، ومٙم٤مٟم٧م اًمٖمٚم٦ٌم هب٤م ًمٚمٛمقطمديـ حم٘م٘ملم اٟمتّم٤مراً ــ 

يم٤مؾمًح٤م قمغم اًمٜمّم٤مرى أؾمٗمر قمـ ُم٘متؾ صمالصم٦م قمنم أًمػ ُم٘م٤مشمؾ صٚمٞمٌل، وومرار أًمٗمقٟمًق 

اًمث٤مُمـ ُمـ ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م
(2

).  

 ومٙم٤مٟم٧م ُمٕمريم٦م إرك أىمقى ضسم٦م ًمٚمٜمّم٤مرى ذم قمٝمد اعمقطمديـ، ًمٙمٜمٝم٤م أقم٤مدت ُم٤م

آًم٧م إًمٞمف إطمداث سمٕمد ُمٕمريم٦م اًمزٓىم٦م، ومرهمؿ اًمٜمٍم اًمٙم٤مؾمح ًمٚمٛمًٚمٛملم إٓ أهنؿ مل 

يتٛمٙمٜمقا ُمـ اؾمتٕم٤مدة ؿمٞمًئ٤م مم٤م ؾمٚمٌف اًمٜمّم٤مرى طمتك ُمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م اًمتل ريمزوا قمٚمٞمٝم٤م 

م عمدة 1195/ هـ592ومرهمؿ حم٤مسة اعمٜمّمقر ًمٓمٚمٞمٓمٚم٦م ؾمٜم٦م . سم٤محلّم٤مر واًم٘مت٤مل مل شُمًتٕم٤مد

                                                                                                                                               

 .   256، ص1اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ج: إسمراهٞمؿ أٟمٞمس: اٟمٔمر. واًم٤ًمق

اٟمٔمر . طمّمـ ُمٜمٞمع سم٤مًم٘مرب ُمـ ىمٚمٕم٦م رسم٤مح، يم٤من ًمٚمٗمقٟمًق اًمث٤مُمـ وىم٧م اعمٕمريم٦م: ( Alarcos)طمّمـ إرك     (1)

.  12اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي

ٟمٗمح : اعم٘مري. 218اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري. 13 – 12، صر اًم٤ًمسمؼاعمّمد: احلٛمػمي    (2)

. 292إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 1835 – 1834اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم. 443ص، 1اًمٓمٞم٥م، ج

اًمًٞمد . 178 – 177، ص1اعمٖمرب وإٟمدًمس، ج: ًمٞمكم ٟمج٤مر. 187، ص2 – 1آؾمت٘مّمـ٤م، ج: اًمٜم٤مسي

.  23صطمْم٤مرة اًمٕمرب، : ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل. 391 – 390، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: قمٌداًمٕمزيز



م إٓ أٟمف قم٤مد قمٜمٝم٤م ظم٤مزم اًمقوم٤مض، شماله٤م 1196/ هـ593أؾمٌقع واطمد، وُمٝم٤ممجتٝم٤م ؾمٜم٦م 

م1197/ هـ594سمٕمقدشمف إمم اعمٖمرب ؾمٜم٦م 
(1

).  

وشُمٕمد حم٤موٓت اعمٜمّمقر
(2

هذه آظمر صٗمح٦م ُمنموم٦م ًمٚمٛمقطمديـ ذم ضمٝم٤مدهؿ ود  (

اًمٜمّم٤مرى، وم٘مد شمٌٕمٝم٤م هزيٛم٦م ؾم٤مطم٘م٦م ذم قمٍم اسمٜمف حمٛمد اًمٜم٤مس سمـ يٕم٘مقب اعمٜمّمقر ؾمٜم٦م 

. ديـ سمٕمده٤م ىم٤مئٛم٦م ود اًمٜمّم٤مرى، وهل ُمٕمريم٦م اًمٕم٘م٤مبم مل ي٘مؿ ًمٚمٛمقح1212/ هـ609

صمؿ ُم٤م يم٤من ُمـ أُمر ٟمزاع اعمقطمديـ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، وظمروج اسمـ هقد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٕٟمدًمس 

.  وؾمٞمٓمرشمف قمغم أهمٚم٥م ُمـدن إٟمدًمس سمام ومٞمٝم٤م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

م دبَّ ٟمزاع سملم أسمٜم٤مء إهة 1213/ هـ610ومٛمٜمذ ووم٤مة حمٛمد اًمٜم٤مس ُمًٛمقًُم٤م ؾمٜم٦م 

ومٗمل ُمدة مل شمزد قمـ ؾمٌٕم٦م ومخًلم قم٤مًُم٤م شمقمم احلٙمؿ . ة، ىمتؾ سمف وظمٚمع قمدد ُمٜمٝمؿاحل٤ميمؿ

شمًٕم٦م طمٙم٤مم، اؾمتٛمر أىمٚمٝمؿ ُمدة مل شمزد قمـ صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر وهق اعمدقمق قمٌداًمقاطمد سمـ يقؾمـػ 

ذم وىم٧م ىمد فمٝمرت سمف ىمقى . (م1224ــ  م1223/ هـ621ــ  هـ620)سمـ قمٌداعم١مُمـ 

ٟمدًمس، وسمٜمل طمٗمص وسمٜمل ُمريـ سم٢مومري٘مٞم٦م واعمٖمرب إؾمـالُمٞم٦م، يمٌٜمل هقد، وسمٜمل إمحر سم٤مٕ

قمغم اًمتقازم
(3

). 

وقمـ طم٤مل اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم ومؽمة آوٓمراب هذه، وم٘مد يم٤من آظمر قمٝمد هل٤م 

سم٤مٓؾمت٘مرار طمٙمؿ اًمٜم٤مس اًمذي اؾمت٘مر سمٓمريػ صمالصم٦م أي٤مم قمٜمد اضمتامقمف سم٘مقات إٟمدًمس هب٤م 

م، وطمٙمؿ اسمٜمف 1210/ هـ607ًمّمد هجامت اًمٜمّم٤مرى ود ُمدن إٟمدًمس ذم قم٤مم 

. (م1223ــ  م1213/ هـ620ــ  هـ610)يقؾمـػ اعمٜمتٍم سم٤مهلل سمـ اًمٜمـ٤مس 

                                                 

اسمـ . وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 221اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري. 13اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

.  1835اًمٙم٤مُمؾ، ص: إصمػم

.   229ؾمؿ اعمقطمديـ، صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ق: اٟمٔمر اسمـ قمذاري. م1198/ هـ595شمقذم اعمٜمّمقر ؾمٜم٦م     (2)

: اسمـ ظمٚمدون. 446، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 269، ىمًؿ اعمقطمـديـ، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: اسمـ قمذاري    (3)

. 328  -315 – 314 – 308إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 338، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج

اًمًٞمد . 471 – 470شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 220، ص2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي

. 518، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: قمٌداًمٕمزيز



م أقمٚمـ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ هقد اعمٚم٘م٥م 1224/ هـ621ومٗمل قم٤مم 

سم٤معمتقيمؾ اًمثقرة ود اعمقطمديـ سمنمق إٟمدًمس، وسمدأ ذم وؿ اعمدن إٟمدًمًٞم٦م حلٙمٛمف 

اًمٍماع سمف سملم اعمقطمديـ، ظم٤مص٦م سملم إدريس ذم وىم٧م ىمد اطمتدم . ُمٌتدًئ٤م سمٛمديٜم٦م ُمرؾمٞم٦م

اعم٠مُمقن اسمـ يٕم٘مقب اعمٜمّمقر واسمـ أظمٞمف حيٞمك سمـ اًمٜم٤مس، هن٩م سمف اعم٠مُمقن ُمٜمٝمًج٤م مل يًٌ٘مف 

إًمٞمف أطمد سم٤مؾمتٕم٤مٟمتف سمٛمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م يمل يٛمٙمٜمف ُمـ ارشم٘م٤مء قمرش اعمقطمديـ، ومٕمؼم اعم٠مُمقن 

إمم اعمٖمرب ذم ؿمٝمر ذي ُم٘م٤مشماًل ىمِمت٤مًمًٞم٤م ُمـ اجلزيرة اخلياء أًمػ سمجٞمش سمف اصمٜم٤م قمنم 

م، سمٕمدُم٤م أظمْمع ُمديٜم٦م ـمريػ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ 1228أيمتقسمر / هـ626اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 

هذا اًمٕم٤مم
(1

وُمٜمذ هذا اًمتٍمف سمدأت إٟمدًمس خترج قمـ طمٙمؿ اعمقطمديـ، وم٘مد ىم٤مم  .(

اعمتقيمؾ ود اعم٠مُمقن وؾمٞمٓمر قمغم ىمرـم٦ٌم وإؿمٌٞمٚمٞم٦م وهمرٟم٤مـم٦م وُم٤مًم٘م٦م واعمري٦م، يمام ؾمٞمٓمر قمغم 

م سمٛم٤ًمقمدة أظمل اعم٠مُمقن أيب 1230/ هـ628اجلزيرة اخلياء ذم رضم٥م ؾمٜم٦م ضمٌؾ اًمٗمتح و

قمٛمران ُمقؾمك سمـ يٕم٘مقب اعمٜمّمقر
(2

). 

وًمٕمٚمؿ اعمتقيمؾ سمـ هقد سم٠ممهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم هذا اًمٍماع أىم٤مم قمغم اجلزيرة 

اخلْمـراء ُمٜمٝم٤م ُمقؾمك سمـ حمٛمد سمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ ؾمٕمٞمد أصحـ٤مب ىمٚمٕمـ٦م حيّم٥م، وشمؿ هذا 

قمٚمؿ اعمتقيمؾ سمـ هقد سمًـقء اًمٕمالىم٦م سملم اعمقطمديـ وسمٜمل ؾمٕمٞمد؛ إلظمراج سمٜمل آظمتٞم٤مر ل

واؾمتٛمر سمٜمق ؾمٕمٞمد قمغم طمٙمؿ اجلزيرة اخلياء إمم قم٤مم . ؾمٕمٞمد قمـ طمٙمؿ ىمٚمٕم٦م حيّم٥م

ؽ هب٤م سمٕمد ُم٘متؾ اعمتقيمؾ سمـ هقد1238/ هـ635 ًُّ وؿمٝمد قم٤مم . م طمٞم٨م شمقاٟمقا قمـ اًمتٛم

عمتقيمؾ سمـ هقد، وُم٤ٌميٕم٦م وزم قمٝمده م دمديد اجلزيرة اخلياء اًمٌٞمٕم٦م ل1231/ هـ629

                                                 

: اسمـ ظمٚمدون. 289اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري. 293، ص2احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر    (1)

: اًمٜم٤مسي. 328 – 308إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 341 – 340، ص6شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج

.  369، ص2 – 3دوًمـ٦م اإلؾمـالم، ج: حمٛمد قمٜمـ٤من. 237 – 236 – 220ص، 2 – 1آؾمت٘مّمـ٤م، ج

. 280أقمٛمـ٤مل إقمـالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 289  -288اًمٌٞمـ٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري    (2)

إٟمٞمس : اسمـ أيب زرع. 217، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 446، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري

حمٛمد . 14ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اًمٓمٞمٌل. 518، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 360اعمٓمرب، ص

.  411  -401، ص2 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: قمٜم٤من



اسمٜمف أيب سمٙمر اًمقاصمؼ سم٤مهلل يمام هق طم٤مل سم٘مٞم٦م ُمدن إٟمدًمس ُمـ ضمزيرة ؿم٘مر إمم اجلزيرة 

اخلياء
(1

). 

ورهمؿ اؾمت٘مرار إطمقال سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمدة طمٙمؿ اعمتقيمؾ سمـ هقد إٓ أٟمف هقم٤من 

وم٤مسمٜمف اًمقاصمؼ سم٤مهلل  م،1238/ هـ635ُم٤م ظمرضم٧م قمـ طمٙمؿ سمٜمل هقد سمٕمد ووم٤مة اعمتقيمؾ ؾمٜم٦م 

وسمٕمد ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر اٟمٗمّمٚم٧م اعمدن اخل٤موٕم٦م ٓسمـ هقد، وقم٤مدت إمم . مل يٙمـ أهاًل ًمٚمحٙمؿ

ٟمٗمقذ اعمقطمديـ، وم٘مد شمقضمف أهؾ إؿمٌٞمٚمٞم٦م إمم اعمٖمرب عم٤ٌميٕم٦م قمٌداًمقاطمد اًمرؿمٞمد اسمـ إدريس 

ويم٤مٟم٧م قمقدة اشمًٛم٧م سم٤مًمٗمقى . اعم٠مُمقن، وُمـ سمٕمدهؿ أهؾ ُمدن إٟمدًمس إظمرى

ٟمحق اهل٤موي٦م، ومتٙم٤مًم٥م اًم٘مقى اًمٜمٍماٟمٞم٦م قمغم إٟمدًمس ىمد آشم٧م صمامره٤م، ومٜم٤مل وآٟمحدار 

م، 1236/ هـ633ىمرـم٦ٌم ؾمٜم٦م  (El Santo)ُمٜمٝم٤م ومرٟم٤مٟمدو اًمث٤مًم٨م اعمٚم٘م٥م سم٤مًم٘مديس 

ومل ي٘متٍم إهمراء شمداقمل اعمقطمديـ . م1248/ هـ646وإؿمٌٞمٚمٞم٦م وىم٤مدس وذيش ؾمٜم٦م 

ومحـ٤مول اجلٜمقيقن اًم٘م٤مـمٜمقن . ًمٞم٦مقمغم ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م سمؾ دم٤موز إمم وٓي٦م ضمٜمقة اإليٓم٤م

سمًٌتف إطمٙم٤مم أُمرهؿ قمٚمٞمٝم٤م، ًمٙمـ ي٘مٔم٦م طم٤ميمٛمٝم٤م احلـ٤مج أيب اًمٕم٤ٌمس اًمٞم٤مٟمِمتل طمرُمتٝمؿ ذًمؽ 

وىمد اٟمدومع ُمـ ومرَّ ُمـ هذه اًمقىمٞمٕم٦م إمم أهٚمف سمجٜمقة ُمًتٖمٞمًث٤م مم٤م آل إًمٞمف أُمره . وأوىمٕم٧م هبؿ

ٟم٦م، اٟمتٝمك هب٤م وأُمر إظمقشمف سمًٌتف، ومتحريم٧م محٚم٦م قمًٙمري٦م ُمـ ضمٜمقة ُمٙمقٟم٦م ُمـ ُمئ٦م ؾمٗمل

احل٤مل سمٕمد طمّمـ٤مر قمديؿ اجلدوى إمم صٚمح ُمع أيب اًمٕم٤ٌمس ٟم٤مًمقا سمف ؿمٞمًئ٤م مم٤م يم٤من هلؿ 

سمًٌتف
(2

) .

يمام دومع شمداقمل اعمقطمديـ أهؾ اعمدن إٟمدًمًٞم٦م اًمتل يمت٥م هل٤م اًمًالُم٦م ُمـ يد 

اًمٜمّم٤مرى إمم اًمٌح٨م قمغم ُمـ يْمٌط ُمدهنؿ وحيٛمٞمٝم٤م ُمـ هجامت اًمٜمّم٤مرى، ومٙم٤مٟم٧م ُم٤ٌميٕم٦م 

م ٕيب زيمري٤م سمـ أيب حمٛمد سمـ أيب طمٗمص طم٤ميمؿ 1243/ هـ641وُمرؾمٞم٦م ؾمٜم٦م  أهؾ سمٚمٜمًٞم٦م

                                                 

: طمًلم ُم١مٟمس. 295اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري. 320، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد    (1)

. 471 – 470  -467شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، ص

شم٤مريخ : اسمـ ظمٚمدون. 384  -350 – 344  -343  -331اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (2)

. 286 – 285، ص2شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 393، ص6اسمـ ظمٚمدون، ج

Salma Khadra: The Legacy، P 75.  



شمقٟمس
(1

ومٙم٤مٟمقا هبذه اعم٤ٌميٕم٦م ىمدوة ٕهؾ ُمديٜمتل ذيش وـمريػ، وم٘مدُمقا ٕيب زيمري٤م  ،(

ُم٤ٌميٕملم وؾم٤مئٚملم أن يٌٕم٨م ُمٕمٝمؿ طم٤ميماًم ُمـ أهٚمف، ومٙم٤من اسمـ قمٛمف أسم٤م وم٤مرس سمـ يقٟمس سمـ 

أيب طمٗمص واًمًٞم٤م ًمنميش وـمريػ
(2

وازم اًمراسمع اًمذي ذيمر يمقازم قمغم إطمدى ُمدن وهق ال ،(

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمٜمذ سمداي٦م طمٙمؿ اعمقطمديـ إمم ضمقار أيب ؾمٕمٞمد سمـ قمٌداعم١مُمـ وٟمٗمٞمس سمـ 

حمٛمد اًمرسمٕمل
(3

ويمالمه٤م وًمٞم٤م قمغم اجلزيرة اخلياء، وُمقؾمك سمـ حمٛمد سمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ  (

م، ذم 1230/ هـ628ؾمٕمٞمد اًمذي شمقمم زُمـ ؾمٞمٓمرة اسمـ هقد قمغم اجلزيرة اخلياء ؾمٜم٦م 

. وىم٧م مل ينم سمف هن٤مئًٞم٤م ٓؾمؿ أي ُمـ طمٙم٤مم ضمٌؾ اًمٗمتح

ومٛمٜمذ . ةة شمٖمػمات ُمتت٤مسمٕم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وإداريوشمٕمد ومؽمة اعمقطمديـ ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ومؽم

م ظمرضم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمـ طمٙمؿ 1243/ هـ641م إمم قم٤مم 1144/ هـ539قم٤مم 

م، 1145/ هـ540ن هم٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م قمغم يد حيٞمك سمـ قمكم ب: إومم: اعمقطمديـ قمدة ُمرات

م، صمؿ يم٤من ظمروضمٝم٤م قمـ طمٙمؿ 1230/ هـ628قمغم يد اعمتقيمؾ سمـ هقد ؾمٜم٦م : واًمث٤مٟمٞم٦م

ؾم٘مٓم٧م دوًم٦م اعمقطمديـ ؾمٜم٦م ــ  اعمقطمديـ هن٤مئًٞم٤م وىمٌؾ ؾم٘مقط دوًمتٝمؿ سمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م

هـ667
(4

).  

، حتقًم٧م أُم٤م اًمتٖمػمُّ اإلداري ومٌٕمدُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شُمٕمد إىمٚمٞماًم إدارًي٤م ُمًت٘ماًل 

ُمدهن٤م إمم ُمدن شم٤مسمٕم٦م إلىمٚمٞمؿ ُم٤مًم٘م٦م، صمؿ يم٤مٟم٧م شمٌٕمٞمتٝم٤م إلؿمٌٞمٚمٞم٦م اًمتل أصٌح٧م ىم٤مقمدة جلٞمقش 

ورهمؿ هذه اًمتحقٓت ذم أطمقال اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إٓ . اعمقطمديـ سمٕمد قمٌقره٤م ًمألٟمدًمس

أن قمٍم اعمقطمديـ ؿمٝمد اٟمٓمالق اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مًمث٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمديٜم٦م ضمٌؾ اًمٗمتح ؾمٜم٦م 

م1159/ هـ555
(1)

  .

                                                 

سمٞمض اعمتقؾمط، وشمٕمد ىمّم٦ٌم سمالد ُمديٜم٦م يمٌػمة حمدصم٦م سم٢مومري٘مٞم٦م، هل قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر آ: (Túnez)شمقٟمس     (1)

. 70، ص2ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. إومري٘مٞم٦م

.  393، ص6شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون    (2)

.  270، ص2احلٚمـ٦م اًمًػماء، ج: اٟمٔمر اسمـ إسمـ٤مر. هـ، ًمٙمـ مل يـرد قمٜمف رء سمِم٠مهن٤م584يم٤من ُمتقضمًدا ؾمٜم٦م     (3)

.  343، صإٟمٞمس اعمٓمرب: اسمـ أيب زرع    (4)

. 347 – 261 – 260إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 66اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري (1)



وظمت٤مم قمٍم اعمقطمديـ سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ئمٝمر أن يمؾ ُمدهن٤م ىمد أدت دوره٤م، ظم٤مص٦م 

 .ـمريػ اًمتل ارشم٘م٧م سمدوره٤م قمـ قمٍم اعمراسمٓملم، ًمتٙمٛمؾ جمتٛمٕم٦مً ً ُمًػمهت٤م زُمـ سمٜمل إمحر
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املبحح األوه  
األمحز وبين وزيَ   العالقة بني بين

طم٤مزت أهة سمٜمل إمحر وأهة سمٜمل ُمريـ صٗمح٤مت ُمـ اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل؛ سمام 

ؾمٓمرشم٤مه قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إٟمج٤مزات ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وطمْم٤مري٦م، ُمٜمٝم٤م ذًمؽ اًمتح٤مًمػ اًمذي أصمٛمر ذم 

اًمٍماع اًمدائر ُمع ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م وطمٚمٗم٤مئٝمؿ، سم٢مـم٤مًم٦م أُمد اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس 

. (5ــ  4اٟمٔمر ظمريٓم٦م )قمدة ىمرون 

وقمـ سمٜمل إمحر ومٜمًٌٝمؿ يٕمقد إمم اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة
(1

، وُمقـمٜمٝمؿ إول (

سم٤مٕٟمدًمس ُمديٜم٦م أرضمقٟمف
(2

ويم٤مٟم٧م سمداي٦م سمٜمل إمحر ذم اًم٤ًمطم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمغم يد يمٌػمهؿ حمٛمد  .(

وىمد . سمـ ٟمٍم اعمٕمروف سم٤مًمِمٞمخ؛ سمتّمديف ٓسمـ هقد، وإقمالٟمف اًمقٓء ٕيب زيمري٤م طم٤ميمؿ إومري٘مٞم٦م

وئمٝمر هٜم٤م أن حمٛمد سمـ . م1232/ هـ630أـم٤مقم٧م عمحٛمد سمـ ٟمٍم ُمديٜمت٤م ضمٞم٤من وذيش ؾمٜم٦م 

يقؾمػ سمدأ يرد دقم٤مئؿ دوًم٦م ًمف، ومام أن وصؾ أُمر سمٞمٕم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد اعمت٘مل
(3

ٓسمـ هقد  (

وُمٜمٝم٤م اٟمٓمٚمؼ ذم وؿ ُمدن . م1233/ هـ631طمتك سم٤ميع حمٛمد سمـ يقؾمػ ٓسمـ هقد ؾمٜم٦م 

م واطمد ُمـ هذه اًمٌٞمٕم٦م اطمت٤مل قمغم أيب ُمروان اًم٤ٌمضمل طم٤ميمؿ إٟمدًمس إمم طمٙمٛمف، ومٌٕمد قم٤م

إؿمٌٞمٚمٞم٦م سم٠من أىم٤مم ُمٕمف اًمّمٚمح وزوضمف اسمٜمتف، وم٠مـم٤مقمف أسمق ُمروان، ًمٙمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ ُم٤م أن 

م ــ طمتك ىمتؾ أسم٤م ُمروان وووع يده قمغم إؿمٌٞمٚمٞم٦م 1234/ هـ632دظمؾ إؿمٌٞمٚمٞم٦م ذم هذه اًمًٜم٦م ــ 

ورهمؿ ذًمؽ مل . ُمٕمٚمٜملم ـم٤مقمتٝمؿ ًمٚمٛمتقيمؾ سمـ هقداًمتل أظمرضمف أهٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م سمٕمد ؿمٝمر ُمـ دظمقًمف 

                                                 

هق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة سمـ دًمٞمؿ سمـ طم٤مرصم٦م إٟمّم٤مري اًم٤ًمقمدي، يم٤من ٟم٘مٞم٥م  سمٜمل : ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة    (1)

اٟمٔمر اسمـ إصمػم قمز اًمديـ قمكم سمـ . هـ15ام ؾمٜم٦م شمقذم ريض اهلل قمٜمف سمحقران سم٤مًمش. ؾم٤مقمده، ؿمٝمد ُمٕمريم٦م سمدر

.  205 – 204، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 2أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، ُم٩م : حمٛمد اجلزري

. ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ضمٞم٤من سم٤مٕٟمدًمسسم٤مًمٗمتح صمؿ اًمًٙمقن، وضمٞمؿ ُمْمٛمقُم٦م، واو ؾم٤ميمٜم٦م، هل سمٚمدة : (Arjona)أرضمقٟمف     (2)

. 173، ص1اًمٌٚمدان، جُمٕمجؿ : ُمقياٟمٔمر اًمح

م، وىمد اؾمتٛمر طمٙمٛمف إمم أن 1231/ هـ629إسمراهٞمؿ سمـ اعم٘متدر، سمقيع سم٤مخلالوم٦م آظمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م : اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد    (3)

ًٓ قمٜمف اخلٚمٞمٗم٦م اعمًتٙمٗمل633ظمٚمع ؾمٜم٦م  .  508، ص3شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. هـ، وسمقيع سمد



/ هـ635هتـ قمزيٛم٦م حمٛمد سمـ يقؾمػ اسمـ إمحر طمٞم٨م ؾمـٞمٓمر قمغم همرٟم٤مـم٦م سمدقمؿ أهٚمٝم٤م ؾمٜم٦م 

سمؾ اٟمدومع إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ ذم ؾمٌٞمؾ إظمْم٤مع أيمؼم ىمدر ُمـ اعمدن سمٛمداهٜم٦م أًمٗمقٟمًق ــ . م1237

إٟمدًمس وطمّمقٟمف حت٧م  اعمٚم٘م٥م سم٤محلٙمٞمؿ ــ ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م وـمٚمٞمٓمٚم٦م اًمذي يم٤من يٓمقي ُمدن

ومل يٙمـ عمحٛمد سمـ يقؾمػ ُمـ هذه اعمح٤موًم٦م ؾمقى إظمْم٤مع ُمديٜم٦م ُمرؾمٞم٦م ؾمٜم٦م . طمٙمٛمف

م، ذم وىم٧م يم٤من أًمٗمقٟمًق حيقز يمؾ ُم٤م خيْمع حت٧م يده إمم طمٙمٛمف، وهذا ُم٤م 1266/ هـ665

أهمْم٥م حمٛمد سمـ إمحر ودومٕمف ًمٚمٕمقدة قمام يم٤من قمٚمٞمف
(1

)  .

ومقٟمًق ًمٕمٚمٛمف سمٛمراد أًمٗمقٟمًق اًمذي ًمـ ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن قمقدة حمٛمد سمـ إمحر قمـ أل

وهلذا يم٤مٟم٧م وضمٝم٧م حمٛمد . يتقان قمـ إظمْم٤مع ُمدن اسمـ إمحر ُمتك ُم٤م طم٤مٟم٧م ًمف اًمٗمرص٦م

ومٙم٤من ًمف ذًمؽ سمٕمٌقر اًمٖمزاة إًمٞمف ُمـ سمٜمل قمٌداًمقاد . اسمـ إمحر إمم اعمٖمرب ٓؾمتٍماخ أهٚمٝم٤م

. وُمٖمراوة وسمٜمل ُمريـ

اجلٝم٤مد اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس  ويم٤من هل١مٓء اًمٗمْمؾ ذم إقم٤مٟم٦م حمٛمد اسمـ إمحر ذم

وُمداومٕم٦م اًمٜمّم٤مرى وظم٤مص٦م سمٜمل ُمريـ ُمٜمٝمؿ، وهؿ اًمذيـ أوص حمٛمد اسمـ إمحر اسمٜمف ووزم 

وهذا ُم٤م يم٤من ُمـ اسمٜمف، ومٗمل . قمٜمد طم٤مضمتفــ  سمٜمل ُمريـــ  قمٝمده حمٛمد اًمٗم٘مٞمف سم٠من يًتٍمخ هبؿ

يقؾمػ قمؼم حمٛمد اًمٗم٘مٞمف إمم يٕم٘مقب سمـ ــ  م1273/ هـ672ــ  اًمٕم٤مم اًمت٤مزم ُمـ طمٙمٛمف

ؾمٚمٓم٤من سمٜمل ُمريـ ُمًتٍمظًم٤م إي٤مه
(2

)  .

. ويٕمقد أصؾ سمٜمل ُمريـ إمم ىمٌٞمٚم٦م زٟم٤مشمف، وهؿ أسمٜم٤مء ُمريـ سمـ ورشم٤مضمـ سمـ ُم٤مظمقخ

صمؿ اٟمت٘مٚمقا . يم٤مٟمقا ي٘مٓمٜمقن سمالد اًم٘مٌٚم٦م ُمـ زاب إومري٘مٞم٦م إمم ؾمجٚمامؾم٦م قمغم طم٤مل اًمؽمطم٤مل

                                                 

شم٤مريخ اسمـ : اسمـ ظمٚمدون. 449 – 448، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 12اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

: طمًلم ُم١مٟمس. 444 – 443ُمٕم٤ممل شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: طمًلم ُم١مٟمس. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 218، ص4ظمٚمدون، ج

قمالىم٦م ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر سم٤مًمدول اًمٜمٍماٟمٞم٦م، جمٚم٦م : ٟمقرة اًمتقجيري. 199، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج

. 76م، ص2002ٟمقومٛمؼم / هـ1423رُمْم٤من ، 28، ع 1دراؾم٤مت أٟمدًمًٞم٦م، ج

Imamuddin: A Political History, P 282. 

ٟمقرة . 220، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 449 – 448، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (2)

.  41إٟمدًمًٞمقن وهجراهتؿ، ص: حمٛمد رزوق. 76، ص1قمالىم٦م ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، ج: اًمتقجيري



ر ىمٞم٤مم وسمحٚمقل سمٜمل ُمريـ اعمٖمرب سمدأت سمقاد. م إمم سمالد اعمٖمرب1213/ هـ610ؾمٜم٦م 

ومٌٕمد طمٚمقهلؿ اعمٖمرب أرؾمؾ اعمقطمدون ضمٞمًِم٤م ًم٘مت٤مهلؿ سم٠مُمر طم٤ميمؿ . دوًم٦م ُمٜمٔمٛم٦م هلؿ

اٟمتٍم سمف سمٜمق ُمريـ . اعمقطمديـ يقؾمػ اعمًتٜمٍم، ويم٤من اًمٚم٘م٤مء سمٌٜمل ُمريـ ىمرب وادي ٟمٙمقر

اٟمتّم٤مًرا ؾم٤مطمً٘م٤م قمغم اعمقطمديـ، وهمٜمٛمقا همٜم٤مئؿ مج٦م، ىمقي هب٤م ضم٤مٟمٌٝمؿ
(1

).  

يـ ذم اٟمحدار ُمًتٛمر سم٥ًٌم ٟمزاقم٤مهتؿ واظمتالل هذا ذم وىم٧م يم٤مٟم٧م سمف ىمقة اعمقطمد

ويم٤من متٞمز سمٜمل ُمريـ وصؼمهؿ ذم اًم٘مت٤مل ىمد أقمغم يمٗمتٝمؿ سملم ىمقى . اًمٜمٔم٤مم سمدوًمتٝمؿ

م سم٥ًٌم ضمراح أص٤مسمتف ذم 710/ هـ592اعمٖمرب، ومٛمحٞمق سمـ أيب سمٙمر اعمريٜمل شمقذم ؾمٜم٦م 

ووًمده إدريس  ُمٕمريم٦م إرك، واسمٜمف قمٌداحلؼ سمـ حمٞمق اًمذي اٟمت٘مؾ سمٌٜمل ُمريـ ًمٚمٛمٖمرب ىُمتؾ

ذم ُمٕمريم٦م ُمع سمٜمل ري٤مح إلصم٤ٌمت اًمقضمقد سم٤معمٖمرب
(2

). 

٤ًٌم ذم ىمٞم٤مم دوًمتٝمؿ سم٤معمٖمرب واًم٘مْم٤مء قمغم طمٙمؿ  يم٤من ضمٚمد سمٜمل ُمريـ واؾمت٤ًٌمهلؿ ؾمٌ

اعمقطمديـ، ومٛمٜمذ قمٝمد قمٌداحلؼ سمـ حمٞمق وطمٙمؿ أسمٜم٤مئف ُمـ سمٕمده أظمذت ضمٞمقش سمٜمل ُمريـ 

ين ُمريـ ُمـ وٕمػ دوًم٦م اعمقطمديـ شمِمـ هم٤مراهت٤م قمغم سمالد اعمٖمرب، وذًمؽ عم٤م عمًف طمٙم٤مم ب

وىمد سمدأ ذم اًمًٞمٓمرة قمغم ُمدن اعمٖمرب قمثامن سمـ قمٌداحلؼ، صمؿ شمٌٕمف . ووُمرىم٦م سمالد اعمٖمرب

أظمقه حمٛمد، وأسمق سمٙمر اًمذي شمٙمٚمؾ قمٝمده سمًٞمٓمرة سمٜمل ُمريـ قمغم قمدد ُمـ يمؼمى ُمدن 

م، وُمٚمؽ ؾمال1248/ هـ646اعمٖمرب، ومدظمؾ ُمديٜم٦م وم٤مس ؾمٜم٦م 
(3

/ هـ649ؾمٜم٦م  (

وقمغم ظُمٓم٤م أيب سمٙمر . م1257/ هـ655يٓمر قمغم ؾمجٚمامؾم٦م ودرقم٦م ؾمٜم٦م م، يمام س1251

ــ  م1258/ هـ656شمقمم احلٙمؿ ؾمٜم٦م ــ  اسمـ قمٌداحلؼ أيمٛمؾ ظمٚمٞمٗمتف يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ

اعمًػمة سمًٞمٓمرشمف قمغم اعمٜمٓم٘م٦م اعمٛمتدة ُمـ أىمَم اًمًقس إمم وضمدة، سم٤مإلو٤موم٦م إلظمْم٤مقمف 

س يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ قمغم سمالد ومل ي٘م٧م. عمديٜم٦م ُمرايمش ُمٕمٚمٜم٤ًم زوال طمٙمؿ اعمقطمديـ

                                                 

.  782 – 781شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 365إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (1)

. 782شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 372إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (2)

إمم ُمرايمش  ُمديٜم٦م سم٠مىمَم اعمٖمرب ًمٞمس سمٕمده٤م سمٚمد ُمٕمٛمقر، وهل ُمديٜم٦م ُمتقؾمٓم٦م سملم اًمّمٖمر واًمٙمؼم، ُمٜمٝم٤م: ؾمال    (3)

.  262، ص3ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. قمنم ُمراطمؾ



اعمٖمرب سمؾ ومرض طمٙمٛمف قمغم قمـدد ُمـ ُمدن إٟمدًمس وطمّمـقٟمف، وُمٜمٝم٤م ُمديٜم٦م ـمريػ 

وُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء
(1

).  

وُمـ ظمالل اًمتٕمريػ سم٠مهيت سمٜمل ُمريـ، وسمٜمل إمحر يرى اًم٤ٌمطم٨م أن وطمدة اًمديـ 

ُمٞم٦م سم٤معمٖمرب وشم٘م٤مرب ىمٞم٤مم اًمدوًمتلم وىمرب إرض وُم١ًموًمٞم٦م اًمدوًمتلم يم٘مقى إؾمال

وإٟمدًمس ىم٤مدت إهشملم إمم إىم٤مُم٦م قمالىم٦م وـمٞمدة سمٞمٜمٝمام، متٞمزت سم٤مؾمتٛمراريتٝم٤م رهمؿ ُم٤م 

: وىمد يم٤مٟم٧م هذه اًمٕمالىم٦م شمت٠مصمر سمٕمدة قمقاُمؾ أمهٝم٤م. ؿم٤مهب٤م ُمـ ؿمقائ٥م زاًم٧م ٕيمثر ُمـ ُمرة

اًمٍماع ُمع اًم٘مقى اًمٜمٍماٟمٞم٦م، واًمرهم٦ٌم ذم اًمتٛمًؽ سم٤مًمًٚمٓم٦م ُمـ ىِمٌؾ سمٕمض احلٙم٤مم سمّمقرة 

ارشم٤ٌمط إهشملم سمٌٕمْمٝمام، ظم٤مص٦م ُمـ ىِمٌؾ طمٙم٤مم سمٜمل إمحر اًمذيـ اٟمدومٕمقا أصمرت ذم 

ٕيمثر ُمـ ُمرة إمم اًمتح٤مًمػ ُمع اًمٜمّم٤مرى سمؾ حم٤مًمٗمتٝمؿ ًمٚمًٞمٓمرة قمغم ُم٤م يم٤من سمٜمل ُمريـ 

.  يتخذوٟمف ُمـ ُمدن أٟمدًمًٞم٦م يم٘مقاقمد هلؿ

م أو 1203/ هـ600وقمغم يمٍؾ يم٤مٟم٧م سم٤ميمقرة آشمّم٤مل سملم ه٤مشملم إهشملم ذم قم٤مم 

سم٘مٚمٞمؾ يمٖمزاة ُمِم٤مريملم وٛمـ ضمٞمش سمٜمل إمحر، ويم٤من هلؿ شمقاضمد ُمٞمزهؿ قمـ همػمهؿ  ىمٌٚمٝم٤م

ُمـ همزاة اعمٖمرب؛ مم٤م يم٤من ًمف أصمر فم٤مهر قمغم طمٙم٤مم سمٜمل إمحر اًمذيـ رطمٌقا هبؿ ودرضمقا 

قمغم اؾمتدقم٤مئٝمؿ إلقم٤مٟمتٝمؿ ذم اًم٘مت٤مل ود إؾم٤ٌمن
(2

).  

احلؼ يٕم٘مقب سمـ قمٌدطمتك سمدأ أول طمٙم٤مُمٝم٤م وُم٤م أن ىم٤مُم٧م دوًم٦م سمٜمل ُمريـ قمغم أىمداُمٝم٤م 

سمدوره دم٤مه إظمقاٟمف سم٤مٕٟمدًمس، ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م اعمٛمٞمزة ُمع طم٤ميمؿ دوًم٦م سمٜمل إمحر 

حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ ٟمٍم، اًمتل ؾمٓمر هب٤م يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ صقًرا إلقم٤مٟم٦م إظمقاٟمف 

سم٤مٕٟمدًمس رهمؿ اٟمِمٖم٤مًمف سم٢مىمرار أطمقال دوًمتف سم٤معمٖمرب، وساقمف ُمع ىمقى ُمٜم٤موم٦ًم ًمف 

                                                 

، ةوًم٦م اًمٜمٍميذم اًمد ةاًمٚمٛمح٦م اًمٌدري: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 415صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، : اسمـ قمذاري    (1)

شمـ٤مريخ : اًمذهٌل. 42م، ص1958/ هـ1347صححف حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م، اًم٘مـ٤مهرة، 

شم٤مريخ : اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م  390إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 563، ص15اإلؾمالم، ج

.    784اعمٖمرب، ص

: حمٛمد رزوق. 220، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 449 – 448، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (2)

.   41إٟمدًمًٞمقن وهجراهتؿ، ص



طم٤ميمؿ شمٚمٛم٤ًمنيمٞمٖمٛمراؾمـ سمـ زي٤من 
(1

وهذا ُم٤م دومع حمٛمد سمـ يقؾمػ إمم شمقصٞم٦م اسمٜمف حمٛمد . (

.  اًمٗم٘مٞمف إمم آؾمتٍماخ سمٌٜمل ُمريـ ُمتك دقم٧م احل٤مضم٦م ًمذًمؽ

وىمد ُٓمس حمٛمد سمـ يقؾمػ دقمؿ سمٜمل ُمريـ اًمذي دم٤موز ذم قمدد ُمـ احلٛمالت قمدة 

وىمٗمٝمؿ آٓف ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم ذم وىم٧م يم٤من سمف سمٜمق ُمريـ ذم أُمسِّ احل٤مضم٦م ًمٙمؾ ُم٘م٤مشمؾ؛ ًمدقمؿ م

أُم٤مم ىمقى سمالد اعمٖمرب اعمتٜم٤موم٦ًم ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م
(2

).  

/ هـ672ــ  وعم٤م ؾمٌؼ مل ُيْٖمِٗمؾ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف وصٞم٦م واًمده سمٕمد قم٤مم ُمـ شمقًمٞمف ًمٚمحٙمؿ

ومٙم٤مٟم٧م محٚم٦م ُمٜمديؾ سمـ . ومٕمؼم إمم اعمٖمرب ٓؾمتٍماخ يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼــ  م1273

وىمد . آٓف ُم٘م٤مشمؾم سمخٛم٦ًم 1274/ هـ673يٕم٘مقب اؾمتج٤مسم٦م ًمٍميخ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ؾمٜم٦م 

شمٚم٧م هذه احلٛمٚم٦م شمٕمـ٤مون يمٌػم سملم يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ وحمٛمد اًمٗم٘مٞمف، سمذل ومٞمف يٕم٘مقب يمؾ 

ـم٤مىمتف يمل يتٛمٙمـ ُمـ اًمتٗمرغ ًمٜمٍمة حمٛمد اًمٗم٘مٞمف واًمتٕم٤مون ُمٕمف، وُمـ ذًمؽ طمرسمف 

ومل . ًمٞمٖمٛمراؾمـ سمـ زي٤من اًمذي رومض إىم٤مُم٦م اًمّمٚمح ُمع يٕم٘مقب واؾمتٛمر ذم هتديد سمالده

قمغم طم٤ميمؿ سمٜمل ُمريـ سمؾ ىم٤مم سمف طم٤ميمؿ سمٜمل إمحر حمٛمد اًمٗم٘مٞمف سمتًٚمٞمؿ  يٙمـ اًمٌذل ُم٘متًٍما

/ هـ674ُمديٜمتل رٟمدة وـمريػ ًمٞمٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ، صمؿ ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء ؾمٜم٦م 

وهبذا يم٤مٟم٧م صمٛمرة هذا . م اًمتل ئمٝمر أن يٕم٘مقب ؾمٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م سم٤مشمٗم٤مق ُمع حمٛمد اًمٗم٘مٞمف1275

ضمٝم٤م هبزيٛم٦م دون ٟمقٟمف ؾمٜم٦م اًمتٕم٤مون قمٌقر يٕم٘مقب سمٜمٗمًف إمم إٟمدًمس أرب ع ُمرات، شَمقَّ

.  م وُم٘متٚمف ذم شمٚمؽ اعمقىمٕم٦م1275/ هـ674

يمام دومع يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ اًمٜمّم٤مرى إمم ـمٚمـ٥م اًمّمٚمح ٟمتٞمج٦م اٟمتّم٤مراشمف قمٚمٞمٝمؿ، 

وعمدى اًمٕمالىم٦م اجلٞمدة سملم سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر، أطم٤مل يٕم٘مقب ـمٚم٥م اًمّمٚمح إمم حمٛمد 

                                                 

م، وؾملم ُمٝمٛمٚم٦م، هل ُمديٜمتلم ُمتج٤مورشملم سم٤معمٖمرب، احلديث٦م سمٙمنشملم، وؾمٙمقن اعمل: (Tlemcen)شمٚمٛم٤ًمن     (1)

.  51، ص2ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر اجلٛمقي. ُمٜمٝم٤م سمٜم٤مه٤م اعمراسمٓمقن

قمالىم٦م : ٟمقرة اًمتقجيري. 382إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 449 – 448، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (2)

واعمٖمرب  ةل اًمدسمٚمقُم٤مد سملم إٟمدًمس اًمٜمٍمياًمتقاص: يراسمح قمٌداهلل اعمٖمراو. 76، ص1ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، ج

.   68 – 67م،  ص1998/ هـ1419، رسمٞمع 6، اًمت٤مريخ اًمٕمريب، ع "ُمـ ظمالل رؾم٤مئؾ اسمـ اخلٓمٞم٥م  "اعمريٜمل 



اًمٗم٘مٞمف ًمٞم٘مره أو يرومْمف
(1

) .

ُم٦م شمتٌٕمٝم٤م ه٤موي٦م، وىمد ىم٤مد حمٛمد اًمٗم٘مٞمف شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم يٕم٘مقب ُمـ ًمٙمـ يمؾ ق

ومام أن أؿم٤مر إًمٞمف أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ سمٕمد إىم٤مُم٦م اًمّمٚمح سم٠من قمٚمٞمف . اًم٘مٛم٦م إمم اهل٤موي٦م؛ ًم٘مٍم ٟمٔمره

وذًمؽ ُمٙمٞمدة ُمـ أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ ــ  احلذر ُمـ يٕم٘مقب اعمريٜمل يمقٟمف ؾمٞم٘مِض قمغم طمٙمٛمف

وسمٜمل إمحر ؾمٞمِمٙمؾ ظمٓمًرا طم٘مٞمً٘م٤م قمغم اًمٜمّم٤مرى، وهتديًدا  إلي٘م٤مٟمف سم٠من احت٤مد سمٜمل ُمريـ

طمتك سمـدأ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ٟمٗمقره قمـ سمٜمل ُمريـــ  عمنموع اؾمتٕم٤مدة اًمٜمّم٤مرى ًمٌالد إٟمدًمس
(2

)  .

وزاد اًمٕمالىم٦َم ومرىم٦ًم شمٜم٤مزُل سمٜمل اؿم٘مٞمٚمقًم٦م قمام سمٞمدهؿ يمامًم٘م٦م ووادي آش
(3

ًمٞمٕم٘مقب سمـ  (

ُمد اًمٗم٘مٞمف إمم ي٘ملم ذم ٟمٗمًف، وهق ذم م، مم٤م طمقل وهؿ ُمح1277/ هـ676قمٌداحلؼ ؾمٜم٦م 

إصـؾ وهؿ يت٠ميمد سمتٜم٤مزل سمٜمل ُمريـ ًمف قمـ قمـدد ُمـ اعمدن ومٞمام سمٕمد
(4

ويٕمٞمد هٜم٤م حمٛمد  .(

اًمٗم٘مٞمف ؾم٘مٓم٤مت ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ احلٙم٤مم اعمًٚمٛملم اًمذيـ ووٕمقا يدهؿ سمٞمد أقمداء اإلؾمالم ٓ 

، ومٌٕمد أن اشمٗمؼ ويمام ضمٜمك ؾم٤مسم٘مقه ضمٜمك حمٛمد اًمٗم٘مٞمف. ًمٌمء ؾمقى طم٥م اًمًٚمٓم٦م واًمتٛمٚمُّؽ

ُمع أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ قمغم أن يٕمٞمٜمف قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ ُم٘م٤مسمؾ قمدد ُمـ 

احلّمقن، ٟم٘مض أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ آشمٗم٤مق سمقوع يده قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ سمٕمد إظمراج سمٜمل 

ومٙم٤مٟم٧م اإلوم٤مىم٦م اعمت٠مظمرة عمحٛمد اًمٗم٘مٞمف يم٠مُمث٤مًمف ُمـ احلٙم٤مم، سمٕمدُم٤م أو٤مع ُمديٜم٦م . ُمريـ ُمٜمٝم٤م

ًٓ ًم٘مقات سمٜمل ُمريـ ُمـ اًمٕمٌقر إمم إٟمدًمس صًٗم٤م واطمًدا ُمع أؾم٤مـمٞمؾ ـمريػ، ووىمػ طم٤مئ
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.  76 – 75، ص2قمالىم٦م ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، ج: ٟمقرة اًمتقجيري



أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ، سمؾ اٟمدومع إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ سمدقمؿ يٖمٛمراؾمـ سمـ زي٤من إلوٕم٤مف طمـٙمؿ 

يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ، وهذا يمٚمـف عمدة دم٤موزت اخلٛمس ؾمٜمقات
(1

).  

خلالف سملم وؿم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٓ شم٘متٍم اًمٗمرىم٦م قمغم اعمًٚمٛملم، سمقىمقع ا

وهبذا اًمٜمزاع ٓطم٧م اًمٗمرص٦م . م1282/ هـ681أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ واسمٜمف ؿم٤مٟمجف ذم قم٤مم 

ًمٞمٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ وحتديًدا قمٜمدُم٤م أرؾمؾ أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ رؾم٤مًمتف إمم يٕم٘مقب يٓمٚم٥م 

وأُم٤مم هذه اًمٗمرص٦م مل يتقان يٕم٘مقب ٓ إلقم٤مٟم٦م أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ . إقم٤مٟمتف ٓؾمؽمضم٤مع ُمٚمٙمف

ٟمدًمس، ذم وىم٧م ووع سمف حمٛمد اًمٗم٘مٞمف يده سمٞمد ؿم٤مٟمجف سمـ أًمٗمقٟمًق وًمٙمـ ًمٚمقصقل إمم إ

وسمتح٤مًمػ يٕم٘مقب ُمع أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ حت٘مؼ ُمراده سمٕمٌقره إمم إٟمدًمس وُمٝم٤ممج٦م . اًمٕم٤مذ

أرايض اًمٜمّم٤مرى
(2

).  

وُمـ هذه إطمداث أي٘مـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف أن ٟمج٤مشمف وسم٘م٤مءه سمحٙمٛمف يتٓمٚم٥م إقم٤مدة اًمٕمالىم٦م 

م إمم يٕم٘مقب يٓمٚم٥م ُمٜمف اًمٕمٌقر إمم 1283/ هـ682ذم قم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م ُمع سمٜمل ُمريـ، وم٠مرؾمؾ 

ًمٙمـ يٕم٘مقب هذه اعمرة يم٤من أيمثر طمٞمٓم٦م وطمذًرا ُمـ ذي ىمٌؾ، . إٟمدًمس إلصالح أطمقاهل٤م

م سم٢مرؾم٤مًمف ضمٞمش سم٘مٞم٤مدة اسمٜمف ُمٜمديؾ مل 1285/ هـ684ومل يتحرك إمم إٟمدًمس إٓ ذم قم٤مم 

ًمٚمقىمقف قمغم احلدود سملم يٙمـ خلقض اعمٕم٤مرك ود اًمٜمّم٤مرى إمم ضم٤مٟم٥م اسمـ إمحر سمؾ 

صمؿ شمغم ذًمؽ . ممٚمٙمتل سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر دون إطمداث أي طمدث سمٌالد اسمـ إمحر

قمٌقر يٕم٘مقب سمٜمٗمًف إمم إٟمدًمس جلٝم٤مد اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ مل يٙمؾ قمـ ىمت٤مهلؿ، وقم٤مد قمٜمٝمؿ 

م قمقدة قم٤مدت هب٤م روطمف إمم سم٤مرئٝم٤م طمٞم٨م شمقذم ذم ـمريؼ قمقدشمف 1286/ هـ685ؾمٜم٦م 
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اجلزيرة اخلياء ًمٚمٛمٖمرب سمٛمديٜم٦م
(1

) .

ظمٚمػ يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ اعمريٜمل قمغم احلٙمؿ اسمٜمف يقؾمػ ُمٙمٛماًل عمًػمة واًمده دم٤مه 

إٟمدًمس، وؿم٤مًدا ٕواس اًمٕمالىم٦م ُمع دوًم٦م سمٜمل إمحر اًمتل هن٩م هب٤م ُمٜمٝمًج٤م آظمر، سمتًٚمٞمؿ 

قمدد ُمـ اعمدن واحلّمقن عمحٛمد اًمٗم٘مٞمف شم٠ميمٞمًدا ُمٜمف قمغم أن سمٜمل ُمريـ ٓ يرهمٌقن ذم ووع 

ويم٤مٟم٧م سمداي٦م اشمّم٤مل يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب ُمع حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ُمٜمذ سمداي٦م . يدهؿ قمغم إٟمدًمس

شمقًمٞمف احلٙمؿ سم٤مجلزيرة اخلياء، طمٞم٨م راؾمؾ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ًمالضمتامع، وشمؿ ذًمؽ ذم طمٗمؾ 

.  سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم هذا آضمتامع

صمؿ ىم٤مم يقؾمػ ذم ؿمٝمر رسمٞمع إول ُمـ هذا اًمٕم٤مم سم٤مًمتٜم٤مزل قمـ سمٕمض ُم٤م ووع واًمده 

/ هـ687ن سمالد إٟمدًمس عمحٛمد اًمٗم٘مٞمف، يمٛمـ٤م شمٜم٤مزل ذم ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م يده قمٚمٞمف م

م عمحٛمد اًمٗم٘مٞمف قمـ ُمـديٜم٦م وادي آش وطمّمـ راٟمجف وطمّمـ سمٚمٞم٤مٟمف وطمّمـ اًمدير، 1288

م سمتٜم٤مزًمف قمـ ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء ورٟمده وُم٤م 1292/ هـ692وزاد قمغم ذًمؽ ذم قم٤مم 

وآمه٤م ُمـ احلّمقن، ويم٤مٟم٧م يمثر
(2

). 

وقمؼم يقؾمػ إمم إٟمدًمس ذم قم٤مم . ُأيمٚمف، ومزادت اًمٕمالىم٦م ىمقة وارشم٤ٌمـًم٤م آشمك هذا اًمٜمٝم٩م

يمام قمؼم . م وه٤مضمؿ سمالد اًمٜمّم٤مرى، ومل ُيٕمده قمٜمٝم٤م ؾمقى دظمقل اًمِمت٤مء1291/ هـ690

م سمٕمد ُمراؾمٚم٦م يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب ؾمٜم٦م 1292/ هـ692حمٛمد اًمٗم٘مٞمف إمم اعمٖمرب ؾمٜم٦م 

٤ًٌم ُمٜمف اًمّمٗمح1291/ هـ691 اًمٗم٘مٞمف صقرة ُمنمىم٦م ذم اًمٕمالىم٦م وُمثَّؾ قمٌقر حمٛمد . م ـم٤مًم

سملم إهشملم سمٕمد طمدوث اًمٗمرىم٦م، ومٕمؼم ُمٕمتذًرا قمام أطمدصمف سمٛمديٜم٦م ـمريػ وطم٤مُماًل اهلداي٤م 
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ًٓ ًمف هداي٤م  ًمٞمقؾمػ اًمذي سم٤مدره سم٤مإليمرام واًمؽمطمٞم٥م ُمًت٘مٌاًل إي٤مه سمٛمديٜم٦م ـمٜمج٦م، وسم٤مذ

ــ  م1293 /هـ693ــ  وهبذا اًمت٘م٤مرب يم٤من اًمتح٤مًمػ ذم اًمٕم٤مم اًمت٤مزم. شمٗمقق ُم٤م أشمك سمف

ٓؾمتٕم٤مدة ُمديٜم٦م ـمريػ، ًمٙمـ طمّم٤مر يقؾمػ ًمٓمريػ سم٤مء سم٤مًمٗمِمؾ، وسم٘مٞم٧م ـمريػ قمٞمٜم٤ًم 

ًمٚمٜمّم٤مرى قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق
(1

).  

اؾمتٛمر اًمقوم٤مق ًمٗمؽمة رهمؿ شمٜم٤موب قمدد ُمـ احلٙم٤مم ذم إهشملم ذم ومؽمة مل شمزد قمـ 

م اسمٜمف 1301/ هـ701مخس قمنمة ؾمٜم٦م، ومٌٜمق إمحر وزم أُمرهؿ سمٕمد ووم٤مة حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ؾمٜم٦م 

م 1308/ هـ708حمٛمد اعمٕمروف سمٛمحٛمد اعمخٚمقع، صمؿ شماله قمغم احلٙمؿ سمٕمد ظمٚمٕمف ؾمٜم٦م 

م 1313/ هـ713أظمـقه أسمق اجلٞمقش ٟمٍم سمـ حمٛمد اًمذي ظُمٚمِع أيًْم٤م، وأىمٞمؿ ُمٙم٤مٟمف ؾمٜم٦م 

أُم٤م سمٜمق ُمريـ ومتقمم احلٙمؿ ًمدهيؿ أيًْم٤م أرسمٕم٦م طمٙم٤مم ذم هذه . أسمق اًمقًمٞمد إؾمامقمٞمؾ سمـ ومرج

م أسمق صم٤مسم٧م قم٤مُمر سمـ 1306/ هـ706ن يٕم٘مقب قمغم احلٙمؿ ؾمٜم٦م اًمٗمؽمة، ومتٌع يقؾمػ ب

يقؾمػ وهق ُمـ أىمؾ طمٙم٤مم سمٜمل ُمريـ طمٙماًم ومٚمؿ يزد طمٙمٛمف قمـ ؾمٜمتلم طمٞم٨م شمقمم احلٙمؿ 

م، ويم٤من يم٤ًمسم٘مف ذم ُمدة احلٙمؿ سمتقزم 1308/ هـ708أسمق اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن سمـ يقؾمػ ؾمٜم٦م 

م1310/ هـ710أيب ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ يٕم٘مقب احلٙمؿ ؾمٜم٦م 
(2

). 

ذا اًمقوم٤مق ؿم٤مسمتف ؿم٤مئ٦ٌم طملم اقمتغم أسمق اجلٞمقش ٟمٍم احلٙمؿ، طمٞم٨م ُمٙمـ أهؾ ًمٙمـ ه

ؾمٌتف أسم٤م اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن اعمريٜمل ُمـ ُمديٜمتٝمؿ ٓؾمتٞم٤مئٝمؿ ُمـ إُم٤مرة سمٜمل إمحر قمٚمٞمٝمؿ، ويم٤من 

همػم أن ؾمٚمٞمامن اعمريٜمل شمدارك إُمر ذم . م1308/ هـ708ذًمؽ همرة ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 

ُم٦م اًمّمٚمح ُمع أيب اجلٞمقش، وشمًٚمٞمؿ ُمديٜمتل م سم٢مىم٤م1309/ هـ709مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م 

اجلزيرة اخلياء ورٟمدة وأطمقازمه٤م ًمف، يمام ىمـ٤مم سمٓمٚم٥م أظم٧م أيب اجلٞمقش زوضم٦م ًمف، ومتؿ 

وهلذا اًمراسمط اجلديد ىم٤مم أسمق اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن سم٢مرؾم٤مل إُمقال واخلٞمؾ سمرؾمؿ اجلٝم٤مد إمم . ذًمؽ
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إٟمدًمس
(1

).  

. ا اجلٞمقش مل ُي٘مدر هذا اًمؽماسمطورهمؿ يمؾ ُم٤مسمذًمف أسمق اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن إٓ أن أب

وم٤ٌمإلو٤موم٦م إلؾم٤مءشمف ًمرقمٞمتف أظمذ ُيزء ًمٚمٖمزاة ُمـ سمٜمل ُمريـ، ويم٤من يمٌػمهؿ سمامًم٘م٦م قمثامن سمـ 

وهلذه اإلؾم٤مءة يم٤من رد ومٕمؾ سمٜمل ُمريـ . أيب اعُمَٕمغّم ُمـ سمٜمل إدريس سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌد احلؼ

وم٘مد اشمٗمؼ قمثامن سمـ . ٔظمراًمٜمقاة إومم ًمتدظمؾ أطمد ـمرذم اًمٕمالىم٦م ذم اًمِم١مون اًمداظمٚمٞم٦م ل

أيب اعمٕمغم ُمع أيب اًمقًمٞمد إؾمامقمٞمؾ سمـ ومرج سمـ حمٛمد ُمـ سمٜمل إمحر قمغم شمقًمٞمتف احلٙمؿ سمٕمد 

م1313/ هـ713إؾم٘م٤مط طمٙمؿ أيب اجلٞمقش، وشمؿ ذًمؽ ذم قم٤مم 
(2

). 

ف ُمـ قمثامن سمـ أيب اعمٕمغم يتج٤موز يمقٟمف شمٍموًم٤م ومردًي٤م،  ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذا اًمتٍمَّ

ُمـ طمٙمقُم٦م سمٜمل ُمريـ، وم٘مد ؾمٌؼ هذا اًمتٍمف ؾمٞمٓمرة أيب ؾمٕمٞمد قمثامن  أي أٟمف يم٤من سمتقضمٞمف

سمـ يٕم٘مقب طم٤ميمؿ سمٜمل ُمريـ قمغم اجلزيرة اخلياء ورٟمدة وأطمقازمه٤م، وشمٕمٞملم أظمـٞمف إُمػم 

مم٤م ي١ميمد أن آؾمتٞم٤مء ُمـ طمـٙمؿ أيب اجلٞمقش . م1311/ هـ711ؾمٜمـ٦م قمٚمٞمٝم٤م يٕمٞمش واًمًٞم٤م 

ؾم٤مسمؼ عم٤م ىم٤مم سمف قمثامن سمـ أيب اعمٕمغم
(3

). 

وسمتقًمٞم٦م أيب اًمقًمٞمد احلٙمؿ يم٤مٟم٧م سمداي٦م قمقدة اًمٕمالىم٤مت اجلٞمدة سملم سمٜمل ُمريـ وسمٜمل 

إمحر، ومِمٝمد قمٝمد أيب اًمقًمٞمد دقماًم يمٌػًما ُمـ سمٜمل ُمريـ زاد ُمـ ىمقشمف سم٤مٕٟمدًمس ُمدة 

م، وذًمؽ سمٞمد 1326/ هـ727طمٙمٛمف، اًمتل اٟمتٝم٧م سمٖمدر أىمرسم٤مء أيب اًمقًمٞمد وىمتٚمٝمؿ ًمف ؾمٜم٦م 

اسمـ قمٛمف حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ 
(4

).  

ؿمٝمد طمٙمؿ سمٜمل إمحر سمٕمد ُم٘متؾ أيب اًمقًمٞمد ومؽمة اوٓمراب سملم أومراد إهة احل٤ميمٛم٦م، 

                                                 

  -100، ص3  – 1آؾمت٘مّمـ٤م، ج: اًمٜمـ٤مسي. 317  -316، ص7شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون    (1)

101 .

: ُمٝمج٦م أُملم. 117، ص4ٓم، جدوًم٦م اإلس: حمٛمد قمٜم٤من. 222، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون    (2)

.  32يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 112 – 111ؾم٘مقط إٟمدًمس، ص

.  104، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 526إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (3)

. 84، ص2قمـالىم٦م ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، ج: ٟمقرة اًمتقجيري. 222، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون    (4)

. 33يقؾمػ إول، ص: يماملحمٛمد 



وم٘متؾ قمدد ُمـ احلٙم٤مم، وووع قمدد ُمـ اًمقزراء واحلُّج٤مب يدهؿ قمغم طم٘مٞم٘م٦م احلٙمؿ، همػم 

م قمؼم حمٛمد سمـ 1331/ هـ732ومٗمل قم٤مم . أن اًمٕمالىم٦م ُمع سمٜمل ُمريـ ٓزاًم٧م ُمًتٛمرة

رب ُمًتٍمظًم٤م اًمًٚمٓم٤من أسم٤م احلًــ قمكم سمـ قمثامن، ومقضمـد إؾمامقمٞمـؾ سمـ إمحر إمم اعمغ

اًمؽمطمٞم٥م ُمـ أيب احلًـ، وقمـ٤مد إمم إٟمدًمس سمروم٘م٦م قمدد ُمـ قمًٙمر سمٜمل ُمريـ ذم وىم٧م 

ًٓ سمٗمتٜم٦م أظمٞمف حمٛمد يم٤من سمـف أسمق احلًـ ُمِمٖمق
(1

ئمٝمر ُمـ ظمالل هذا اعمقىمػ وُم٤م ؾمٌ٘مف  .(

محر وذم أومْمؾ أطمقاهل٤م، وممـ ُمدى اهتامم سمٜمل ُمريـ سمٌ٘م٤مء اًمٕمالىم٦م ُمتقاصٚم٦م ُمع سمٜمل إ

ومٌٕمٝمده أىمر اًمٖمزاة ُمـ . دمغم قمغم قمٝمده ُمـ سمٜمل ُمريـ هذا آهتامم أسمق احلًـ قمكم سمـ قمثامن

سمٜمل ُمريـ سم٤مٕٟمدًمس ًمٚمجٝم٤مد، ودقمؿ أسم٤م احلج٤مج يقؾمػ اسمـ إمحر سمجٞمش يمٌػم ي٘مقده اسمٜمف 

همربأسمق ُم٤مًمؽ، متٙمـ قمغم أصمره ُمـ همزو سمالد اًمٜمّم٤مرى واًمٕمقدة هم٤مٟماًم إمم امل
(2

) .

هذا سم٤مإلو٤موم٦م عمٜم٤مزًمتف عمديٜم٦م ـمريػ ذم حم٤موًم٦م ٓؾمؽمضم٤مقمٝم٤م ُمـ يد اًمٜمّم٤مرى، ًمٙمـ أسم٤م 

احلًـ قم٤مد قمٜمٝم٤م دون أن يًؽمضمٕمٝم٤م، سمٕمد أن ٟم٤مزًمف أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم دوهن٤م
(3

ويٌدو  .(

أن ومؽمات اًمٗمرىم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سملم إهشملم وآٟمِمٖم٤مل سم٤مقمتالء قمرش احلٙمؿ ىمد أدى ًمْمٕمػ 

ومتٜم٤مزل أهؾ اجلزيرة اخلياء قمـ ُمديٜمتٝمؿ ًمٚمٗمقٟمًق . اعمِمؽمك ًمدى اًمٓمروملمقمزيٛم٦م اًم٘مت٤مل 

                                                 

، اًمنميم٦م 1ديقان اًمّمٞم٥م واجلٝم٤مم واعم٤ميض واًمٙمٝم٤مم، حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمنميػ ىم٤مهر، ط: ًم٤ًمن اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 83، صةاًمٚمٛمح٦م اًمٌدري: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 31ص م،1973اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اجلزائر، 

: اًمٜم٤مسي. 222، ص4يخ اسمـ ظمٚمدون، جشم٤مر: اسمـ ظمٚمدون. 253 – 252، ص5صٌح إقمِمك، ج

ؾم٘مقط إٟمدًمس، : ُمٝمج٦م أُملم. 122، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 121، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج

اًمٙمت٤مسم٤مت همػم اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم : قم٤مـمػ ُمٜمّمقر حمٛمد رُمْم٤من. 337، ص2احلٚمؾ، ج: ؿمٙمٞم٥م ارؾمالن. 112ص

. 100م، ص2002اًم٘م٤مهرة،  ،ًمنمق، ُمٙمت٦ٌم زهراء ا1اًمٜم٘مقد اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٖمرب وإٟمدًمس، ط

: اًمٜم٤مسي. 223، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 322 – 321، ص4اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

: قم٤مـمػ ُمٜمّمقر. 123 – 34يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 134، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج

.    68 – 67اًمتقاصؾ اًمدسمٚمقُم٤مد، ص: راسمح اعمٖمراوي. 100اًمٙمت٤مسم٤مت، ص

شم٤مريخ اسمـ : اسمـ ظمٚمدون. 14، ص5ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 37 – 36ديقان اًمّمٞم٥م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (3)

احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، : اجلٞمقد. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 134، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 223، ص4ظمٚمدون، ج

.   232يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمٛمـ٤مل. 299شمـ٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 131، ص1ج



م يدل دًٓم٦م أيمٞمدة قمغم وم٘مدان اًمتح٤مًمػ 1342/ هـ743احل٤مدي قمنم ُم٘م٤مسمؾ أُم٤مهنؿ ؾمٜم٦م 

اعمِمؽمك سملم سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر ًمٌمء يمٌػم ُمـ آٟمًج٤مم اًمذي قُمٝمد ُمـ ىمٌؾ، رهمؿ 

ف ًمٌٜمل اًمٕمال أسمٜم٤مء قمٛمقُم٦م سمٜمل ُمريـ قمغم سمٕمض صقر اًمتٕم٤مون يم٢مىمرار أيب احلج٤مج يقس

شم٘مٚمٞمد ىمٞم٤مدة اجلٞمش سم٤مٕٟمدًمس
(1

)  .

متٞمزت اًمٕمالىم٦م سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ ظمالل هذا اًمٕمٝمد سم٤مًمٗمتقر ًمٙمٜمٝم٤م مل شمّمؾ إمم 

سمٜمق إمحر هؿ ــ  ُمرطمٚم٦م آٟم٘مٓم٤مع ومٕمٜمدُم٤م يًتِمٕمر أطمدمه٤م احل٤مضم٦م إمم إظمر وم٠مٟمف يٚمج٠م إًمٞمف

ومٛمحٛمد سمـ أسمق احلج٤مج سمـ إمحر قمٜمدُم٤م قم٤مٟمك طمٙمٛمف ُم٘متؾ ــ  أيمثر طم٤مضم٦م ُمـ سمٜمل ُمريـ

م، وظمٚمٕمف قمـ احلٙمؿ ًمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ 1354/ هـ755واًمده يقم اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م 

م جل٠م إمم طم٤ميمؿ سمٜمل ُمريـ أيب ؾم٤ممل اسمـ أيب احلًــ اعمريٜمل 1358/ هـ760رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

ن قمٛمرو اًمذي ومّر ًمٚمٛمٖمرب اًمذي آواه وأيمرُمف، يمام أوى ؿمٞمخ اًمٖمزاة سم٤مٕٟمدًمس حيٞمك ب

ظمقوًم٤م ُمـ إطمقال اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اجلديدة
(2

).  

مل ي٘متٍم ُمقىمػ أيب ؾم٤ممل قمغم اطمتقاء حمٛمد اسمـ إمحر وحيٞمك سمـ قمٛمرو، وم٤مٕظمػم 

                                                 

ديقان اًمّمٞم٥م، : اسمـ اخلٓمٞم٥م. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 330، ص4، ج540 – 539، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

يمٜم٤مؾم٦م اًمديم٤من سمٕمد اٟمت٘م٤مل اًمًٙم٤من، حت٘مٞمؼ حمٛمد يمامل ؿم٤ٌمٟم٦م، وزارة : ًم٤ًمن اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م. 38 – 37ص

، حت٘مٞمؼ قمكم 3ًمٜمٍم، جأقمٞم٤من اًمٕمٍم وأقمـقان ا: صالح اًمديـ ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ اًمّمٗمدي. 26اًمث٘م٤موم٦م، ُمٍم، ص

م، 1998/ هـ1418، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، ؾمقري٤م، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1أسمق زيد وآظمرون، ط

اًمًٚمقك عمٕمروم٦م : شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمكم اعم٘مريزي.  452  -393، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 396ص

م، 1997/ هـ1418اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ، دار اًمٙمت٥م 1، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ط3دول اعمٚمقك، ج

 – 137، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 223، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 418ص

قمالىم٦م ممٚمٙم٦م : ٟمقرة اًمتقجيري. 139  -124 – 123يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 56، ص4 – 2، ج138

، ذيم٦م اًمٜمنم 1ٟمدًمز ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص، طاًمت٤مريخ إ: حمٛمد اعمٜمقين وآظمرون. 81، ص2سمٜمل إمحر، ج

.  227 – 226م، ص1991/ هـ 1412واًمتقزيع اعمدارس، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، 

ٟمٗم٤مو٦م اجلراب ذم قمالًم٦م آهمؽماب، حت٘مٞمؼ أمحد خمت٤مر اًمٕم٤ٌمدي، دار اًمٙم٤مشم٥م اًمٕمريب : ًم٤ًمن اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

: اسمـ ظمٚمدون. 253 – 252، ص5ى، جصٌح إقمش: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 285ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، ص

. 113ؾمـ٘مقط إٟمدًمس، ص: ُمٝمج٦م أُملم. 381احلٚمؾ، ص: اعمٕمًٙمري.  223، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج

.  44ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اًمٕمٗم٤مىمل



أُم٤م اسمـ إمحر ومألضمٚمف ظمرج سمٜمل ُمريـ قمـ . أرؾمؾ ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف إدريس سمـ قمثامن سمـ أيب اعمٕمغم

ل إلقم٤مٟمتٝمؿ ذم إقم٤مدة حمٛمد اسمـ إمحر إمم ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ سمٛمخ٤مـم٦ٌم ؾمٚمٓم٤من ىمِمت٤مًم٦م سمدرو إو

وىمد ؾُمددت ظُمٓم٤م اسمـ إمحر قمٜمدُم٤م اًمتج٠م إمم سمٜمل ُمريـ طمٞم٨م . قمرش طمٙمؿ سمٜمل إمحر

أقمٞمد إمم طمٙمٛمف اًم٤ًمسمؼ، وومر قمٜمف حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ُمتجًٝم٤م ًمٚمٓم٤مهمٞم٦م
(1

).  

ويم٤مٟم٧م قمقدة حمٛمد سمـ أيب احلج٤مج إمم احلٙمؿ قمقدة اقمتغم يمٕمٌف هب٤م قمغم ُمـ طمقًمف، 

سملم ــ  ين ُمريـ سمدأت قمقاُمؾ اًمْمٕمػ شمدب ذم دوًمتٝمؿ، واًمٜمّم٤مرى وىمع سمٞمٜمٝمؿ اخلالفوم٥م

م اٟمدومع سمًٌٌف سمٓمرة سمـ اذومقٟمش 1366/ هـ768ؾمٜم٦م ــ  سمٓمرة سمـ اذومقٟمش وُمٚمؽ سمرؿمٚمقٟم٦م

إمم اؾمتٜمّم٤مر حمٛمد اسمـ إمحر، اًمذي ٟمٍمه وهمزا ُمٕمف سمٕمض ُمدن اًمٜمّم٤مرى سم٤مٕٟمدًمس، 

م1367/ هـ769ا ؾمٜم٦م وُمٜمٝم٤م اجلزيرة اخلياء اًمتل اؾمتٕم٤مده
(2

). 

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ قمٚمق يمٕم٥م اسمـ إمحر وومْمؾ سمٜمل ُمريـ قمٚمٞمف إٓ أٟمف أظمذ يزء 

ًمدوًم٦م سمٜمل ُمريـ سم٤مًمتدظمؾ ذم ؿم١موهنؿ اًمداظمٚمٞم٦م، وإىم٤مُم٦م اًمدؾم٤مئس ود قمدد ُمـ طمٙم٤مُمٝمؿ 

م1390/ هـ793ـمقال ُمدة طمٙمٛمف اًمتل اؾمتٛمرت إمم قم٤مم 
(3

يدومٕمف إمم ذًمؽ اًمتج٠م وزير  ،(

ظمقوًم٤م ُمـ وؿم٤مي٦م ــ  م1371/ هـ773ديـ سمـ اخلٓمٞم٥م إمم سمٜمل ُمريـ ؾمٜم٦م واًمده ًم٤ًمن ال

واُمتٜم٤مع طم٤ميمٛمل سمٜمل ُمريـ أيب وم٤مرس قمٌداًمٕمزيز واسمٜمف حمٛمد اًمًٕمٞمد ــ  سمٓم٤مٟم٦م اًمًٚمٓم٤من سمف

قمـ شمًٚمٞمٛمف، سم٤مإلو٤موم٦م إلؾم٤مءة أيب سمٙمر سمـ هم٤مزي وزير حمٛمد اًمًٕمٞمد واًم٘م٤مئؿ سم٠مُمره اًمرد 

ب ُمٜمف شمًٚمٞمؿ اسمـ اخلٓمٞم٥مقمغم رؾمـقل حمٛمد اسمـ إمحر قمٜمـدُم٤م ـمؾ
(4

).  

                                                 

: ٟمقرة اًمتقجيري. 224، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 36ٟمٗم٤مو٦م اجلراب، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

.  76 – 75، ص3قمالىم٦م ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، ج

دوًم٦م : حمٛمد قمٜم٤من. 224، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 39ديقان اًمّمٞم٥م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

.  149، ص4اإلؾمالم، ج

: حمٛمد قمٜم٤من. 225، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 106 – 105، ص5ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (3)

.  148، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج

، قم٤مروف سم٠مصقًمف وقمٚمؼ طمقاؿمٞمف حمٛمد 1روو٦م اًمتٕمريػ سم٤محل٥م اًمنميػ، ج: ن اسمـ اخلٓمٞم٥مًم٤ًمن اًمدي    (4)

. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م  102، ص5ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 23 – 22م، ص1970، دار اًمث٘م٤موم٦م، سمػموت، 1اًمٙمت٤مين، ط



م سم٢مـمالق اًم٘م٤مئد قمٌداًمرمحـ سمـ 1372/ هـ774وهلذا ىم٤مم حمٛمد اسمـ إمحر ذم قم٤مم 

سمٕمد أن ؾمجٜمف سمٓمٚم٥م ُمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ أيب ــ  أطمد يم٤ٌمر همزاة إٟمدًمســ  أيب يٖمٚمقؾمـ

احلًـ اعمريٜمل طم٤ميمؿ سمٜمل ُمريـ؛ وذًمؽ عمٙم٤مشمٌتف سمٕمض رضم٤مل دوًم٦م سمٜمل ُمريـ إلطمداث 

ويم٤من إـمالق اسمـ أيب يٖمٚمقؾمـ ُمع شمقزم حمٛمد . ود قمٌداًمٕمزيز سمـ أيب احلًـ اٟم٘مالب

اًمًٕمٞمد سمـ قمٌداًمٕمزيز احلٙمؿ، ومٖمْم٥م هلذا اًمتٍمف أسمق سمٙمر سمـ هم٤مزي، ودقم٤مه همْمٌف 

ويم٠من اًمـقزير . إلرؾم٤مل سمٕمض سمٜمل إمحر ممـ هؿ سم٤معمٖمرب إمم إٟمدًمس عمٜم٤مزقم٦م اسمـ إمحر

سمـ أيب يٖمٚمقؾمـ إلطمداث أُمر سم٤معمٖمربأسم٤م سمٙمر أي٘مـ سم٠من اسمـ إمحـر أـمٚمؼ ا
(1

).  

وُم٤م أن قمٚمؿ حمٛمد اسمـ إمحر سمتٍمف أيب سمٙمر هذا طمتك حترك سم٘مقة إمم ضمٌؾ ـم٤مرق 

وأُم٤مم هذا اًمتحرك أويمؾ اًمقزير أسمق سمٙمر إمم صٝمره حمٛمد سمـ . ودظمٚمف سمٕمد أن أُمـ أهٚمف

ن إمحر ًمٙمـ حمٛمد اب. قمثامن سمـ اًمٙم٤مس مح٤مي٦م ُمديٜم٦م ؾمٌتف ُمـ اسمـ إمحر ويم٤من سمٓمٜمج٦م

ىمٚم٥م اعمجـ قمغم أيب سمٙمر وضمٕمؾ ُمـ حمٛمد سمـ قمثامن أداة ًمٚم٘مْم٤مء قمغم أيب سمٙمر وؾمٞمده ٓ 

حلامي٦م طمٙمٛمٝمؿ، وم٘مد ظم٤مـم٥م اسمـ إمحر حمٛمد سمـ قمثامن سم٠من يتخػم ُمـ أسمٜم٤مء اًمًٚمٓم٤من أيب 

احلًـ اعمريٜمل اعمًجقٟملم ًمديف ُمـ قمٝمد قمٌداًمٕمزيز واًمد حمٛمد اًمًٕمٞمد طم٤ميماًم ًمٌٜمل ُمريـ 

 سم٠مُمره، وًمف ُمـ اسمـ إمحر اًمٕمقن سم٤معم٤مل واًمٕمت٤مد ُم٘م٤مسمؾ شمًٚمٞمٛمف ضمٌؾ ـم٤مرق، ويٙمقن ىم٤مئاًم 

. واسمـ اخلٓمٞم٥م، وُمـ يٕم٤مروف ُمـ أُمراء سمٜمل ُمريـ

وومٕماًل ٓىمك هذا اًمٕمرض صدى ًمدى حمٛمد سمـ قمثامن وم٤مظمت٤مر أسم٤م اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ 

م 1374/ هـ776إسمراهٞمؿ وسم٤ميٕمف، صمؿ ؾم٤مر سمف إمم وم٤مس، ومتٙمـ ُمـ دظمقهل٤م همرة حمرم ؾمٜم٦م 

سمٕمد أن اضمؼم أسم٤م سمٙمر وؾمٞمده قمغم شمًٚمٞمٛمٝم٤م
(2

)  .

                                                                                                                                               

حمٛمد . 58، ص4 – 2آؾمت٘مّمـ٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 230 – 229 – 225، ص1أزه٤مر اًمري٤مض، ج: اعم٘مري

.  71ؾمػ إول، صيق: يمامل

شم٤مريخ اسمـ : اسمـ ظمٚمدون. 225، ص1أزه٤مر اًمري٤مض، ج: اعم٘مري. 105، ص5ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

. 225، ص4ظمٚمدون، ج

ٟمٗمح : اعم٘مري. 227 – 226، ص1أزه٤مر اًمري٤مض، ج: اعم٘مري. 23، ص1روو٦م اًمتٕمريػ، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

آؾمت٘مّم٤م، : اًمٜم٤مسي. 226  -225، ص4ن، جشم٤مريخ اسمـ ظمٚمدو: اسمـ ظمٚمدون. 109، ص5اًمٓمٞم٥م، ج



مل يٙمـ ؾم٘مقط طمٙمؿ حمٛمد اًمًٕمٞمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سم٤مُٕمر اهللم؛ ًمقٓ ُمٜم٤مزقم٦م حمٛمد اسمـ 

إمحر ًمف ُمـ ذي ىمٌؾ، وم٘مٌؾ شمًٞمػم حمٛمد سمـ قمثامن أظمذ اسمـ إمحر يثػم اًمٜمزاع سملم حمٛمد 

ة إمم ضمقار حمٛمد اًمًٕمٞمد، اًمًٕمٞمد وقمٌداًمرمحـ سمـ أيب يٖمٚمقؾمـ سمّمقرة ُمًتديٛم٦م، ومٛمر

وأظمرى إمم ضمقار اسمـ أيب يٖمٚمقؾمـ، ومٜمجده ُمثاًل حي٤مرب اسمـ أيب يٖمٚمقؾمـ، صمؿ يًتقزم قمغم 

ُمديٜم٦م ؾمٌتف ًمّم٤محلف
(1

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن حمٛمد اسمـ إمحر أراد ُمـ هذا اًمتٍمف أن يٙمقن ص٤مطم٥م اًمٞمد 

همرب طمتك دقمؿ اسمـ اًمٕمٚمٞم٤م قمغم سمٜمل ُمريـ، ومام أن سمدأت حتريم٤مت أيب اًمٕم٤ٌمس اًمٜم٤مضمح٦م سم٤ممل

إمحر ُمقؾمك سمـ أيب قمٜم٤من ًمٚمقصقل إمم احلٙمؿ، وذم حلٔم٦م اٟمِمٖم٤مل أيب اًمٕم٤ٌمس ذم شمٚمٛم٤ًمن 

م اٟم٘مض ُمقؾمك سمـ أيب قمٜم٤من سمدقمؿ ُمـ حمٛمد اسمـ إمحر قمغم وم٤مس 1384/ هـ786ؾمٜم٦م 

وؾمٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ يم٤من ًمف اًم٘مٌض قمغم أيب اًمٕم٤ٌمس، وم٠مرؾمٚمف إمم اسمـ إمحر
(2

) .

و هن٤مي٦م اعمٓم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓسمـ إمحر، وم٘مد شمقامم شمدظمٚمف ذم طمٙمـؿ مل يٙمـ هذا اًمتدظمؾ ه

سمٜمل ُمريـ؛ ٟمتٞمج٦م وٕمػ طمٙمٛمٝمؿ يمٛمـ٤م أذٟم٤م ُمًٌ٘مـ٤ًم، ومتال ٟم٘مْمف حلٙمـؿ أيب اًمٕم٤ٌمس 

 ًٓ شمذيمُر ــ  ٟمف أيب قمٜم٤من سمـ أيب اًمٗمْمؾاسم٤مًمقزير ُمًٕمقد سمـ ُم٤مد وؾمٚمط إقمـ٤مدشمف ًمٚمحٙمؿ ٟمٙم٤م

اٟم٧م سمٓمٚم٥م ُمـ اًمقزير ُمًٕمقد سمٕمض اًمرواي٤مت سم٠من إقم٤مدة أيب اًمٕم٤ٌمس ًمٚمحٙمؿ ك

ٓؾمتٞمح٤مؿمف ُمـ ؾمٚمٓم٤مٟمف؛ ًمًجٜمٝمؿ قمدًدا ُمـ ضمٜمد اسمـ إمحر طم٤مل شمقزم أيب قمٜم٤من احلٙمؿ 

ويم٤من شمدظمؾ اسمـ إمحر هذه اعمرة ىم٤مؾمًٞم٤م قمغم طمٙمؿ سمٜمل ُمريـ، . م1387/ هـ789ؾمٜم٦م 

طمٞم٨م قمـؼم إمم اعمٖمرب ودقّمؿ أسم٤م اًمٕم٤ٌمس اًمذي دظمؾ ُمديٜم٦م وم٤مس وأًم٘مك اًم٘مٌض قمغم أيب 

واسمـ ُم٤مد وىمتٚمٝمؿ، يمام ىمتؾ مج٤مقم٦م ُمـ سمٜمل ُم٤مد، ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذا اًمٕمٛمؾ يم٤من قمٜم٤من 

ـْ شمِمػم إًمٞمف سمٕمض اعمّم٤مدر سم٘مٞم٤مُمف سم٘متؾ مج٤مقم٦م ُمـ  سمتقضمٞمف ُمـ حمٛمد اسمـ إمحر، وهق َُم

                                                                                                                                               

.  63، ص4 –2ج

شم٤مريخ اسمـ : اسمـ ظمٚمدون. 225، ص1أزه٤مر اًمري٤مض، ج: اعم٘مري. 105، ص5ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

. 226، ص4ظمٚمدون، ج

. 227 – 226، ص4اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اسمـ ظمٚمدون    (2)



طم٤مؿمٞمتف ٓشمٗم٤مىمٝمؿ ُمع اسمـ ُم٤مد قمغم ىمتٚمف
(1

).  

ي٤مدة سمٜمل ُمريـ إمم وجمٛمؾ اًم٘مقل أن اًمٕمالىم٦م سملم سمٜمل إمحر، وسمٜمل ُمريـ يم٤مٟم٧م شمًػم سمؼ

اًمتقاد واًمؽماسمط، وسم٘مٞم٤مدة سمٜمل إمحر ذم ُمٕمٔمؿ إوىم٤مت إمم ُم٤م يزء إمم هذه اًمٕمالىم٦م 

ويْمٕمٗمٝم٤م، رهمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا ذم أوىم٤مت يًٕمقن إمم ؿمد اًمٕمالىم٦م، وإيمامل شمراسمٓمٝم٤م ظم٤مص٦م 

قمٜمدُم٤م شمِمتد قمٚمٞمٝمؿ إزُم٤مت وشمْمٓمرهؿ اًمٔمروف إمم إجي٤مد ؾمٜمد يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم ىمْم٤مء 

. طمٙمٛمٝمؿ ؿم١موهنؿ وإىمرار

وشمتجغم أمهٞم٦م هذه اًمٕمالىم٦م قمٜمدُم٤م ٟمرى إي٘م٤من اًمٜمّم٤مرى ٕمهٞمتٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ ًمتح٘مٞمؼ 

آُم٤مهلؿ ذم اًمًٞمٓمرة قمغم إٟمدًمس واًم٘مْم٤مء قمغم احلٙمؿ اإلؾمالُمل ُمتك يم٤من ًمدهيؿ اًم٘مدرة 

اًمٕمدوة ــ  قمغم ومّمٚمٝم٤م؛ وهلذا ٟمجدهؿ يًٞمٓمرون قمغم اعمٜمٓم٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م ًمألٟمدًمس واعمٖمرب

ىمٌؾ ؾمٞمٓمرهتؿ قمغم إٟمدًمس، ومًٞمٓمروا قمغم ـمريػ، ــ  وة اعمٖمرسمٞم٦مإٟمدًمًٞم٦م واًمٕمد

واجلزيرة اخلياء ظمالل قمٝمد سمٜمل إمحر
(2

وسمٜمل ُمريـ (
(3

يمام ؾمٞمٓمروا قمغم ؾمٌتف ؾمٜم٦م  ،(

م، وص٤مذم، وآزُمقر1415/ هـ818
(4

م، وقمغم أصٞمال 1464/ هـ869وـمٜمج٦م ؾمٜم٦م  ،(

م 1471/ هـ876ؾمٜم٦م 
(5

). 

 ٱٱٱ

  

                                                 

، 4 – 2آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 468، ص7، ج228 – 227، ص4اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اسمـ ظمٚمدون    (1)

.  72ص

م همرٟم٤مـم٦م ًمٚمٛمٚمٙملم 1492/ هـ897ؾم٘مط طمٙمؿ سمٜمل إمحر قمٜمدُم٤م ؾمٚمؿ اًمًٚمٓم٤من أسمق قمٌداهلل حمٛمد اسمـ إمحر ؾمٜم٦م     (2)

 .568اًمتـ٤مريخ إٟمدًمز، ص: احلجل. (Isabella)وإيزاسمٞمال  (Fernando V)اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞملم ومراٟمده 

شم٤مريخ : اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. هـ956قمغم يد إذاف اًمًٕمديلم سمً٘مقط وم٤مس ؾمٜم٦م  ؾم٘مط طمٙمؿ سمٜمل ُمريـ    (3)

.  786اعمٖمرب، ص

هل سمٚمدة سم٤معمٖمرب، شم٘مع . صمالث وامت ُمتقاًمٞم٤مت، وشمِمديد اعمٞمؿ، واًمقاو ؾم٤ميمٜم٦م، وشمٜمٓمؼ أيًْم٤م أزُمقرة: أزُمقر    (4)

.  201، ص1ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. سمج٤ٌمل اًمؼمسمر

.  786شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: ًمٕمزيزاًمًٞمد قمٌدا    (5)



    



  

املبحح الجاٌي   
 ر ودُ العدوة األٌدلضية يف التعاوُ العضلزيدو

املغرتك بني الطزفني  

شُمٕمد ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وؾمٞمٚم٦م آشمّم٤مل إومْمؾ ُمـ يم٤موم٦م اجلقاٟم٥م ٕي قمالىم٦م 

متتد ضمًقره٤م سملم إٟمدًمس واعمٖمرب، ومال يٙم٤مد َيِرد ذيمر ًمٚمٕمالىم٦م سملم اًمٓمروملم إٓ ويرد 

. ذيمر أيمثر ُمـ ُمديٜم٦م ذيمر إطمدى ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إن مل يرد

واسمتداًء ُمـ اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري ؿمٙمٚم٧م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أطمد أهؿ ظمٓمقط 

اًمدوم٤مع قمـ ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، وذًمؽ قمٜمدُم٤م سمدأ اًمٜمّم٤مرى يريمزون هجامهتؿ قمغم إٟمدًمس 

ومٙم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ًمالؾمتٜمج٤مد سمٌٜمل ُمريـ طمٙم٤مم اعمٖمرب، حلامي٦م . ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اجلٜمقب

، وسمالد إٟمدًمس صم٤مٟمًٞم٤مُمدن اًمٕمدو ًٓ .  ة إٟمدًمًٞم٦م أو

وأُم٤مم هذا آرشم٤ٌمط يم٤مٟم٧م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤مسًم٤م ًمدار اإلؾمالم سم٤مٕٟمدًمس يمقهن٤م 

ُمدظمؾ إٟمدًمس ُمـ اجلٜمقب، وسم٤مسًم٤م ًمٚمٛمٖمرب خلْمققمٝمـ٤م ًمٌٜمل ُمريـ ٕيمثر ُمـ ُمرة، 

ي ُمريـ وسمٜمل إمحر أهن٤م ُمٕمؼم آشمّم٤مل سملم سمـ: إول: سم٤مإلو٤موم٦م ٕدائٝم٤م دوريـ ُمؽماسمٓملم

دوره٤م يم٘م٤مقمدة قمًٙمري٦م جلٞمقش سمٜمل ُمريـ، سمحٞم٨م شمٙمقن ُمٜمٝم٤م : واًمث٤مين. قمًٙمرًي٤م وؾمٞم٤مؾمًٞم٤م

/ هـ682آٟمٓمالىم٦م ٓؾمتٍماخ أهؾ إٟمدًمس، يم٤محلٛمٚم٦م اًمتل شمقضمٝم٧م عمديٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م ؾمٜم٦م 

م1283
(1

). 

ُمريـ وذم إـم٤مر دور ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمتٕم٤مون اعمِمؽمك سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل 

                                                 

: اسمـ أيب زرع. 220، ص4شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمـدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 565، ص1اإلطمـ٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

: قمٌداًمٚمٓمٞمػ اخلٓمٞم٥م. 57  -42، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 536 – 425إٟمٞمس اعمٓمرب، ص

، اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م، وزارة قمٛمقم إوىم٤مف، 9 – 8 ٟمٔمرة شم٤مرخيٞم٦م وضمٖمراومٞم٦م قمغم سمقهم٤مز ضمٌؾ ـم٤مرق، دقمقة احلؼ، ع

اًمٙمت٤مسم٤مت، : قم٤مـمػ ُمٜمّمقر. 52م، ص1963يقٟمٞمف  –ُم٤ميق / هـ1383حمرم  –اًمرسم٤مط، اعمٖمرب، ذو احلج٦م 
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يم٤مٟم٧م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ه٦ٌم سملم ؾمالـملم سمٜمل إمحر وؾمالـملم سمٜمل ُمريـ شم٠مًمٞمًٗم٤م 

وىمد شمٙمررت هذه اهل٦ٌم ًمٌٜمل . ًمٚم٘مٚمقب؛ إليمامل صقرة اًمتٕم٤مون اعمِمؽمك قمغم ظمػم طم٤مل

م، وٕيب اًمرسمٞمع ؾمٚمٞمامن سمـ 1275/ هـ674ُمريـ، ومُقه٧ٌم ًمٞمٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ ؾمٜم٦م 

إمحر؛ إلفمٝم٤مر طمًـ ٟمٞم٦م سمٜمل ُمريـ دم٤مه سمٜمل إمحر،  يمام ُوه٧ٌم ًمٌٜمل. يقؾمػ ُمـ سمٕمده

وقمدم ـمٛمع سمٜمل ُمريـ سمحٙمؿ أروٝمؿ، وهق ُم٤م ومٕمٚمف يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب دم٤مه حمٛمد 

اًمٗم٘مٞمف
(1

).  

ورهمؿ هذا اًمدور إٓ أن أصؾ دور ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م هق شم٠مُملم اًمتقاصؾ سملم 

 سمٞمٜمٝمؿ، اًمذي ضمٕمؾ سمٜمل سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر؛ ًمتح٘مٞمؼ اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك ومٞمام

وًمتح٘مٞمؼ هذا اًمدور اًمذي يٚمحظ . إمحر يًتٍمظمقن سمف إظمقاهنؿ سمٜمل ُمريـ عمرات قمدة

سمؾ يم٤من طمدوث ــ  ُمدى شم٠مصمره ُمتك ؾم٘مٓم٧م إطمدى ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٞمد اًمٜمّم٤مرى

 اًمً٘مقط يِمٙمؾ ظمٓمًرا طم٘مٞم٘مًٞم٤م قمغم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ

أن ُمدى اهتامم إهشملم سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمد اُمتد إمم إومؼ، ٟمجد  ــ 

ومٌٜمل إمحر ؾمٕمقا ُمٜمذ اًمٌداي٦م إمم شمًٚمٞمؿ هذه اعمدن إمم سمٜمل ُمريـ؛ ًمٙمل شمٙمقن وٛمـ 

ُمٕمٞمتٝمؿ يمقهنؿ أطمرص قمغم مح٤مي٦م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إلمت٤مم هدومٝمؿ اعمٜمِمقد ضمـزاؤه 

يم٤مٟمقا ي٠مشمقن سم٠مرزاق ضمٜمـد سمٜمل ُمريـ إًمٞمٝم٤موأضمـره ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، يمام 
(2

).  

أُم٤م سمٜمق ُمريـ وم٘مد سمذًمقا ىمّم٤مرى ضمٝمدهؿ إلسم٘م٤مء ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم طم٤مل 

يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمٌقر إمم إٟمدًمس ُمتك ؿم٤مؤوا، ومت٤مرة يِمحٜمقهن٤م سم٤مًمٕمدة واًمٕمت٤مد واجلٜمد 

                                                 

اسمـ أيب . 236 – 235، ص4ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 449 – 448، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

أمحد . 40 – 39، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 535 – 534 – 506إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: زرع

: سمرويمٚمامن. 122، ص4دوًمـ٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 309، ص2شمـ٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمـالُمٞم٦م، ج: اًمٕم٤ٌمدي

، يمٚمٞم٦م أداب 7اعمٖمرب وإٟمدًمس واعمج٤مل اعمتقؾمٓمل، دراؾم٤مت، ع : حمٛمد اًم٘مٌكم. 333شم٤مريخ اًمِمٕمقب، ص

.  19م، ص1995اُمٕم٦م اسمـ زهر، أهم٤مدير، واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ج

صٌح إقمِمك، : اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 36ديقان اًمّمٞم٥م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 305أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

. 309، ص2شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 94، ص8ج



د احلؼ ٓسم٘م٤مئٝم٤م آُمٜم٦م ُمـ هجامت اًمٜمّم٤مرى، وهذا ُم٤م فمٝمر ذم محالت يٕم٘مقب سمـ قم٥م

وشم٤مرة ٟمجدهؿ ي٘مٞمٛمقن أؾمقار ُمدهن٤م وىمالقمٝم٤م زي٤مدة ذم مح٤ميتٝم٤م، يم٤مهتامم اًمًٚمٓم٤من . إرسمع

أيب احلًـ واسمٜمف أيب قمٜم٤من سمتحّملم ضمٌؾ ـم٤مرق وإىم٤مُم٦م ؾمقر قمغم ضمٌٚمف إمم همػم ذًمؽ ُمـ 

أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم
(1

وهذا يمٚمف سمتٕم٤مون ُمِمؽمك سملم إهشملم، يم٤من عمدن اًمٕمدوة  .(

. ور يمٌػم ذم مجع ؿمٛمٚمفإٟمدًمًٞم٦م د

هذا اًمدور عمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٞمس سم٤مًمدور اعم٤ٌمًمغ ومٞمف، ومٛمٜمذ سمداي٦م اًمٕمالىم٦م سملم 

/ هـ691اًمدوًمتلم فمٝمرت أمهٞم٦م هذه اعمدن، ومٕمٜمدُم٤م ؾمٞمٓمر اًمٜمّم٤مرى قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ 

م شمقىمٗم٧م محالت سمٜمل ُمريـ ؿمٞمًئ٤م ُم٤م؛ خلروج ـمريػ قمـ طمقزة اعمًٚمٛملم، وحم٤موٓت 1292

ُمـ ظمالهل٤م إقم٤مىم٦م ظمروج شمٚمؽ احلٛمالتاًمٜمّم٤مرى 
(2

وإطم٤ًمؾًم٤م هبذا اخلٓمر ىم٤مم سمٜمق ُمريـ وسمٜمق  .(

إمحر اسمتداًء ُمـ هذه اًمٗمؽمة سمتٙمثٞمػ ىمقات اعمًٚمٛملم، وظم٤مص٦م ُمـ سمٜمل ُمريـ سمٛمدن اًمٕمدوة 

وهٜم٤م يم٤من ٟمٔم٤مم ُمِمٞمخ٦م اًمٖمزاة، ذًمؽ . إٟمدًمًٞم٦م رهم٦ٌم ذم مح٤ميتٝم٤م؛ ًمت٠مُملم آشمّم٤مل ومٞمام سمٞمٜمٝمام

د ُمـ ٟمققمف ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم، وىمّمد سمف أن يٙمقن سمجٜمقب إٟمدًمس جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ اًمٗمري

اعم٘م٤مشمٚملم ممـ وهٌقا أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل دقماًم ًمدوًم٦م سمٜمل إمحر، شمٙمقن ىمٞم٤مدهتؿ ًمٌٜمل 

وىمد يم٤من ُم٘مر ُمِمٞمخ٦م اًمٖمزاة سم٤مًم٘مرب ُمـ ضمٌؾ . ُمريـ اًم٘مقة إهمٚم٥م وٛمـ ه١مٓء اعم٘م٤مشمٚملم

. ُمديٜمتل اجلزيرة اخلياء وـمريػـم٤مرق، ويٛمتد شمقاضمده٤م إمم 

ٓىمك هذا اًمٜمٔم٤مم اهتامًُم٤م يمٌػًما ُمـ ىِمٌؾ سمٜمل ُمريـ، ُمـ دقمؿ سم٤مجلٜمد وإؾمٚمح٦م 

/ هـ674وإُمقال، يمتٕمزيز يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ هلذه اًم٘مقة سمثالصم٦م آٓف وم٤مرس ؾمٜم٦م 

م سم٤مشمٗم٤مق 1339/ هـ740م، ودقمؿ أيب احلًـ اعمريٜمل هلؿ سم٘مقات قمًٙمري٦م ؾمٜم٦م1275

يمام اهتؿ ؾمالـملم سمٜمل ُمريـ سم٠مُمر ُمـ ي٘مقم سم٘مٞم٤مدة اًمٖمزاة، . ًمٓم٤من سمٜمل إمحرُمِمؽمك ُمع س

                                                 

: اًمٕمٛمري. 397 – 396ص. 3أقمٞم٤من اًمٕمٍم، ج: اًمّمٗمدي. 30 – 29يمٜم٤مؾم٦م اًمديم٤من، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

: اسمـ أيب زرع. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 448، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 236 – 235، ص4ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، ج

شم٤مريخ : سمرويمٚمامن. 40 – 39، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 446 – 425إٟمٞمس اعمٓمرب، ص

. 333اًمِمٕمقب، ص

. 75 – 74، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 291أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)



قمٌداهلل سمـ أيب اًمٕمالء اعمريٜمل أول ىم٤مدة ُمِمٞمخ٦م اًمٖمزاة، وأسمق ؾمٕمٞمد : وُمـ ه١مٓء اًم٘مـ٤مدة

قمثامن سمـ أيب اًمٕمالء، وقمثامن سمـ إدريس سمـ قمٌداحلؼ واسمٜمف قم٤مُمر، وحيٞمك سمـ قمٛمرو، 

وسم٤مإلو٤موم٦م ٓهتامم ؾمالـملم سمٜمل ُمريـ اهتؿ . قمغمسمٜمل أيب الُمـ وإدريس سمـ قمثامن 

ؾمالـملم سمٜمل إمحر سمٛمِمٞمخ٦م اًمٖمزاة ومٙم٤مٟمقا قمغم اشمّم٤مل ُمًتٛمر سم٘م٤مدة اًمٖمزاة، وآضمتامع 

هبؿ ًمٚمٜمٔمر ذم أُمر اجلٝم٤مد
(1

)  .

ومل يتقايمؾ سمٜمق ُمريـ وسمٜمق إمحر ذم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك ود اًمٜمّم٤مرى قمغم ُمِمٞمخ٦م 

ًم٘مت٤مل سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، سمؾ يم٤من هلؿ شمقاضمد طمتَّؿ قمٚمٞمٝمؿ أيًْم٤م اًمٖمزاة اعمتقاضمدة سمجٌٝم٦م ا

ومام أن يًتٍمخ سمٜمق إمحر إظمقاهنؿ سمٜمل ُمريـ طمتك شمٕمؼم . اًمتقاضمد سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

ضمٞمقش سمٜمل ُمريـ إمم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٘مٞم٤مدة طم٤ميمؿ سمٜمل ُمريـ أو أطمد أسمٜم٤مئف، وشم٘مٞمؿ هب٤م 

اسمٞمع، يتؿ ظمالهل٤م اضمتامع اعمج٤مهديـ، وشمزويدهؿ سم٤مًمٕمدة واعم١من، يمام ًمٕمدة أي٤مم شمّمؾ إمم قمـدة أس

يتؿ هب٤م آضمتامع سمًٚمٓم٤من سمٜمل إمحر وضمٜمده عمدارؾم٦م يمٞمٗمٞم٦م ىمت٤مل اًمٜمّم٤مرى، وُم٤م طمؾ سم٤مٕٟمدًمس 

سمًٌٌٝمؿ
(2

صمؿ يٙمقن اخلروج ُمٜمٝم٤م ًمِم٠من اًم٘مت٤مل سمٕمد اًمتزود سمٙمؾ ُم٤م حيت٤مضمف اجلٞمش؛ وذًمؽ ٕن . (

ذظمػمة واًمًالح ًمٚمجٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة، ومجٌؾ ـم٤مرق اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م خمزن ال

ُأىمٞمٛم٧م سمف دار صٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ، وسم٤مجلزيرة اخلياء خم٤مزن إؾمٚمح٦م وآٓت اًم٘مت٤مل
(3

).  

م، اًمتل قمؼم 1275/ هـ674محٚم٦م يٕم٘مقب سمـ قمٌد احلؼ ؾمٜم٦م : وُمـ محالت سمٜمل ُمريـ

وا ًمٚم٘م٤مء ضمٞمش ىمِمت٤مًم٦م وًمٞمقن هب٤م إمم ـمريػ، واًمت٘مك ومٞمٝم٤م ضمٞمش سمٜمل إمحر، وُمـ صمّؿ ؾم٤مر

ىمرب ُمديٜم٦م اؾمتج٦م ، ويم٤من اًمٜمٍم هبذه اعمقىمٕم٦م طمٚمٞمػ اعمًٚمٛملم، يمام يم٤من هلذا اجلٞمش 
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آؾمت٘مرار سم٤مجلزيرة اخلياء ـمقال ومّمؾ اًمِمت٤مء
(1

) .

م اًمتل 1339/ هـ740وُمـ هذه احلٛمالت أيًْم٤م محٚم٦م أيب احلًـ اعمريٜمل أواظمر ؾمٜم٦م 

ام، واوم٤مه هب٤م اًمًٚمٓم٤من أسمق احلج٤مج يقؾمػ سمـ إمحر اؾمت٘مر هب٤م سمٛمديٜم٦م ـمريػ ُمدة صمالصم٦م أي

سمجٞمقؿمف
(2

وهل٤مشملم احلٛمٚمتلم ُمثٞمالت قمدة يم٤مٟم٧م هب٤م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىم٤مقمدة ًمتجٛمع  .(

اًم٘مقات اإلؾمالُمٞم٦م اعمِمؽميم٦م، ومتقيٜمٝم٤م سم٤معم١من واًمٕمت٤مد وظمٓمػم إؾمٚمح٦م، سمٕمد اضمتامع 

.  ؾمالـملم اًمدوًمتلم وىم٤مدهتؿ هب٤م

قمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك حلامي٦م إٟمدًمس وىمد دم٤موز دور ُمدن ال

إمم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك حلامي٦م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ أي هجقم ىمد ي٘مع 

وٓ ي٘مّمد هٜم٤م اىمتّم٤مر مح٤مي٦م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم ُمـ هل سمٞمده، سمؾ ُمـ ىِمٌؾ . قمٚمٞمٝم٤م

وؾمػ سمـ إمحر سم٢مُمداد ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق وم٘مد ىم٤مم اًمًٚمٓم٤من حمٛمد سمـ ي. اًمٓمرف إظمر

وهل سمًٚمٓم٦م سمٜمل ُمريـ، وهق ُم٤م يم٤من ُمتٗمً٘م٤م قمٚمٞمف سملم اًمٓمروملم 
(3

) .

ويتجغم اًمدور اًمٗمٕمكم عمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك قمٜمدُم٤م 

شمً٘مط إطمدى هذه اعمدن سمٞمد اًمٜمّم٤مرى، أو شمتٕمرض هلجٛم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٜمّم٤مرى، ومٌٛمجرد 

يـ يتجدد آشمّم٤مل سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ، وإن يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م ذم طمدوث أطمد إُمر

أؾمقأ طم٤مٓهت٤م ىمٌؾ ذًمؽ؛ حل٤مضم٦م يمال اًمٓمروملم إمم سم٘م٤مء ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م حت٧م يدهؿ؛ 

وشمٕمتؼم قمقدة أيب اجلٞمقش ٟمٍم سمـ إمحـر إمم . يمل يتؿ اإلُمداد سمّمقرة ؾمٚم٦ًم سملم اًمٓمروملم

يد اعمقدة سمٞمٜمف وسملم اًمًٚمٓمـ٤من أيب اًمرسمٞمع ظمػم دًمٞمؾ م، ًمتجد1310/ هـ710سمٜمل ُمـريـ ؾمٜم٦م 

قمغم دور ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م، وم٘مد يمـ٤من ؾم٘مقط ضمٌؾ ـم٤مرق اًم٥ًٌم 
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اًمرئٞمس ذم قمقدة اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٓمروملم سمٕمد زُمـ ىمٓمٞمٕم٦م وٟمٗمقر
(1

). 

وشُمٕمد هجامت اًمٜمّم٤مرى قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة ُمـ أسمرز دقم٤مئؿ 

وصمٞمؼ أواس اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ، وىمد أدرك اًمٜمّم٤مرى ُمدى ت

ظمٓمقرة دقمؿ سمٜمل ُمريـ إلظمقاهنؿ ذم إٟمدًمس، ًمذًمؽ يم٤من ىمرارهؿ اًمتقضمف جلٜمقب 

إٟمدًمس إلهن٤مء هذا اًمدقمؿ سمٙمؾ ُم٤م أشمقا ُمـ قمدد وقمدة دم٤موزت أرض إٟمدًمس إمم أرض 

ًمًٞمٓمرة قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق وهمػمه٤م ُمـ وٟمٔمػم اٟمتّم٤مر اًمٜمّم٤مرى سم٤م. سم٤مسم٤م اًمٜمّم٤مرى

آٟمتّم٤مرات سم٤مٕٟمدًمس، ارشم٠مى اًمٜمّم٤مرى وؿ اجلزيرة اخلياء إمم ضمٌؾ ـم٤مرق، ومٙم٤مٟم٧م 

م سمٕمد ُمٕمريم٦م ومرشمقٟم٦م، ًمٙمـ اًمًٚمٓم٤من إؾمامقمٞمؾ سمـ 1316/ هـ716هجٛمتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٜم٦م 

إمحر اؾمتٓم٤مع أن يٌٓمؾ هذه اعمح٤موًم٦م؛ ًمٕمٚمٛمف اعمًٌؼ وحتّمٞمٜمف ًمٚمجزيرة اخلياء سمًرا 

وطم٤مل اٟمٗمراج هذه اعمحٜم٦م ادمف اًمًٚمٓم٤من أسمق اًمقًمٞمد إؾمامقمٞمؾ ُم٤ٌمذة إمم اًمًٚمٓم٤من . ًراوسمح

أيب ؾمٕمٞمد اعمريٜمل ًمٓمٚم٥م اًمٕمقن واعم٤ًمقمدة ظمقوًم٤م ُمـ هجٛم٦م مم٤مصمٚم٦م ًمٚمٜمّم٤مرى، ٓؾمٞمام وأن 

ضمٌؾ ـم٤مرق ٓزال حت٧م ؾمٞمٓمرة اًمٜمّم٤مرى
(2

) .

إمحر وسمٜمل  وأُم٤مم هذا اًمتٝمديد يم٤من ٓسمد ُمـ اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم سمٜمل

ُمريـ أن خيٚمص ضمٌؾ ـم٤مرق ُمـ يد اًمٜمّم٤مرى ويٕمٞمده إمم طمٔمػمة اإلؾمالم؛ ًمإلىمالل ُمـ 

هجامت اًمٜمّم٤مرى وزي٤مدة متٙملم سمٜمل ُمريـ ُمـ اًمٕمٌقر إمم إٟمدًمس دون أدٟمك ظمٓمر يٚمحؼ 

. هبؿ، وهق ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ

م يم٤من اضمتامع اًمًٚمٓم٤من حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إمحر ُمع 1331/ هـ732ومٗمل قم٤مم 

وىمد ظَمُٚمص هذا آضمتامع . ًمٓم٤من أيب احلًـ اعمريٜمل سم٤معمٖمرب ًمٚمٜمٔمر ذم أُمر ضمٌؾ ـم٤مرقاًمس
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إمم أن ُمٜمح اسمـ إمحر ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء ٕيب احلًـ إلقم٤مٟمتف ذم اًمٕمٌقر إمم إٟمدًمس 

ومام يم٤من ُمـ أيب احلًـ إٓ أن أقمد ضمٞمًِم٤م شمقضمف سمف إمم . واعم٤ًممه٦م ذم حم٤مرسم٦م اًمٜمّم٤مرى

سمٕمد أن أرؾمؾ إمم حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ُمدًدا ُمـ اخلٞمؾ وظمٓمػم اًمذظمػمة  اجلزيرة اخلياء

وُمـ اجلزيرة اخلياء شمقضمف سمّمح٦ٌم ضمٞمش اسمـ إمحر إمم ضمٌؾ ـم٤مرق، . وُمًتج٤مد اًمٕمدة

/ هـ733ومٙم٤من ذًمؽ احلّم٤مر اًمذي اٟمتٝمك يقم اًمثالصم٤مء اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 

يٜم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٕمد ؾمٞمٓمرة ًمٚمٜمّم٤مرى م سم٤مؾمتًالم احل٤مُمٞم٦م اًم٘مِمت٤مًمٞم٦م، وشمًٚمٞمؿ اعمد1332

داُم٧م أرسمٕم٦م وقمنميـ قم٤مًُم٤م
(1

)  .

وطمرًص٤م قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق ضُمٕمٚم٧م اًمًٞم٤مدة قمٚمٞمف سمٞمد أيب احلًـ اعمريٜمل، ومٙم٤من ظمػم ىم٤مئؿ 

سم٠مُمره سم٢مقم٤مدة حتّمٞمٜمف وشمًقيره سمّمقرة يم٤مٟم٧م ُمًتٌٕمدة ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وم٘مد أطم٤مط ؾمٗمـح 

سمٜم٤مء إسمـراج واعمخ٤مزن ضمٌٚمف سمًقٍر إطم٤مـم٦م اهل٤مًم٦م قمغم اهلالل، إمم ضمـقار
(2

وسم٤مؾمتٕم٤مدة ضمٌؾ  .(

م قمغم 1339/ هـ740ـم٤مرق واٟمتّم٤مرات أيب ُم٤مًمؽ اسمـ اًمًٚمٓم٤من أسمق احلًـ اعمريٜمل ؾمٜم٦م  

وإلصمامر اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري . اًمٜمّم٤مرى حتٗمز سمٜمق إمحر وسمٜمق ُمريـ إمم اؾمتٕم٤مدة ـمريػ

اًمتٕم٤مون ًمٚمٝمدف  اعمِمؽمك سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ ذم اؾمتٕم٤مدة ضمٌؾ ـم٤مرق ُأقمٞمد هذا

.   ٟمٗمًف، وًمٙمـ ٓؾمتٕم٤مدة ـمريػ

أيب احلًـ اعمريٜمل، واًمًٚمٓمـ٤من أيب احلج٤مج : وىمد ؿمٙمؾ هذا اًمتٕمـ٤مون يمال اًمًٚمٓمـ٤مٟملم

سمـ إمحر سم٢مرؾم٤مل ىمقات سمٚمغ قمدده٤م ؾمتلم أًمػ ُم٘م٤مشمؾ، ُمّثؾ قمٌقر ضمٜمده٤م ُمـ اًمٕمدوة 

حلّم٤مر أواظمر قم٤مم وهبذه اًم٘مقات ُضب ا. اعمٖمرسمٞم٦م إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م واطمدة
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ورهمؿ يمؾ هذه . م قمغم ـمريػ، وُٟمّم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م أت قُمروم٧م سم٤مٕٟمٗم٤مظ1339/ هـ740

إقمداد واًمتجٝمٞمزات إٓ أن ُمدة ؾمت٦م أؿمٝمر مل شمٙمـ يم٤مومٞم٦م ًمٞمًتٕمٞمد اعمًٚمٛمقن ُمديٜم٦م 

وًمٓمقل ومؽمة احلّم٤مر وسم٘م٤مء اعمًٚمٛملم قمغم طمّم٤مر ـمريػ حترك أًمٗمقٟمًق احل٤مدي . ـمريػ

وم٤مًمت٘مك سم٤معمًٚمٛملم ىمرب ـمريػ، واًمتحٛم٧م اًمّمٗمقف سمٕمْمٝم٤م  قمنم ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م ًمٜمجدهت٤م،

وأصمٜم٤مء هذه اعمٚمحٛم٦م. سمٌٕمض
(1

ظمرضم٧م طم٤مُمٞم٦م ىمِمت٤مًمٞم٦م ُمـ ـمريػ ىم٤مُم٧م سمٛمٝم٤ممج٦م ُم١مظمرة  (

اجلٞمش اإلؾمالُمل، مم٤م أدى إمم اظمتالل صٗمقف اجلٞمش اإلؾمـالُمل، وهزيٛمتف يقم آصمٜملم 

م1340/ هـ741اًمًـ٤مسمع ُمـ مج٤مدى أظمرة قم٤مم 
(2

). 

آٟمتّم٤مر أىم٤مم اًمٜمّم٤مرى طمّم٤مًرا سمرًي٤م وسمحرًي٤م ُمِمدًدا قمغم ُمديٜم٦م اجلزيرة  وسمٜمٝم٤مي٦م هذا

اخلياء ُمٜمٕمقا ُمـ ظمالًمف وصقل اإلُمدادات إًمٞمٝم٤م؛ وذًمؽ ًمٚمقصقل إمم هدومٝمؿ اعمٜمِمقد 

وهق ىمٓمع إٟمدًمس قمـ اعمٖمرب، وإهن٤مء اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم طمٙم٤مم إٟمدًمس 

ص هذا احلّم٤مر اعمحٙمؿ ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف إمم أن وظمؾ. سمٜمل إمحر وطمٙم٤مم اعمٖمرب سمٜمل ُمريـ

ؾمّٚمؿ أهؾ اجلزيرة اخلياء ُمديٜمتٝمؿ ًمٚمٜمّم٤مرى سمّمٚمح قم٘مد ُمٕمٝمؿ، سمٕمد اٟمتٝم٤مء إىمقات ُمـ 

م1344/ هـ745اعمديٜم٦م ذم ؾمٜم٦م 
(3

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ضمٚمد اًمٜمّم٤مرى ذم هذا احلّم٤مر ًمدًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم ُمدى أمهٞم٦م ُمدن  

                                                 

 Bataalla Delشمٕمرف هذه اعمٚمحٛم٦م ذم اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م سمٛمقىمٕم٦م ـمريػ، سمٞمٜمام شمٕمرف ذم اعمّم٤مدر اعمًٞمحٞم٦م سمـ     (1)

Rio Salado  .36ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اٟمٔمر اًمٕمٗم٤مىمل  .

: ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م: اعم٘مري. 305أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 37 – 36ديقان اًمّمٞم٥م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

، 5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 223، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: وناسمـ ظمٚمد. 15 – 14، ص5ج

شم٤مريخ اًمٕمرب، : اًم٤ًمُمرائل. 132 – 131  -124 -123يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 253ص

اًمت٤مريخ إٟمدًمز، : حمٛمد اعمٜمقين. 86 – 85، ص2قمالىم٦م ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، ج: ٟمقرة اًمتقجيري. 299ص

. يٚمٞمٝم٤م وُم٤م 314، ص2احلٚمؾ، ج: ؿمٙمٞم٥م. 228ص
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: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 228 – 227، ص1اإلطمـ٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 587، ص2سمدائـع اًمًٚمؽ، ج: اسمـ إزرق    (3)

، 2ُمآصمر إٟم٤موم٦م، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 253، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 38 – 37ديقان اًمّمٞم٥م، ص

، 4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 236 – 235، ص4ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 154ص

.  139يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 138 – 137، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 223ص



م ُمع اعمًٚمٛملم، وهؿ اًمذيـ شمقاٟمقا ذم طمّم٤مرهؿ ًمٕمدد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمٍماع اًم٘م٤مئ

ُمـ اعمدن ُمٜمٝم٤م همرٟم٤مـم٦م طم٤مضة سمٜمل إمحر
(1

)  .

ويتجغم مم٤م ؾمٌؼ وم٘مدان اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ ًمريمٜملم 

أؾم٤مؾمٞملم يم٤مٟم٤م ذا دور سم٤مرز ذم اًمتٕم٤مون اعمِمؽمك ومٞمام سمٞمٜمٝمام، مم٤م أصّمر ومٕماًل ذم اًمتٕم٤مون سمٞمٜمٝمؿ 

سمّمقرة يم٤مدت شم١مدي ٟٓم٘مٓم٤مع اًمّمٚم٦م، ًمقٓ سم٘م٤مء ضمٌؾ ـم٤مرق سمٞمدهؿ، وهق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف أسمق 

/ هـ733احلًـ اعمريٜمل ُمـ أن ًمٓمػ اهلل قمٚمٞمٝمؿ يم٤من سم٤مؾمتٕم٤مدهتؿ جلٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

م1332
(2

) .

يمام يم٤من اًمٜمّم٤مرى وقمغم رأؾمٝمؿ ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم يٕمقن ُمدى اًمدور 

ه اًمٔمروف، وهلذا أراد أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم إهن٤مء آظمر قمرق اعمٜم٤مط سمجٌؾ ـم٤مرق ذم فمؾ هذ

م، وسمٕمد 1349/ هـ750يّمؾ سملم إٟمدًمس واعمٖمرب، ومٙم٤مٟم٧م محٚمتف إمم ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

طمّم٤مر دام ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م قم٤مد ضمٞمش ىمِمت٤مًم٦م إمم سمالده حيٛمؾ شم٤مسمقت ُمٚمٙمٝمؿ اًمذي ُم٤مت سم٥ًٌم 

يمام . م1350/ هـ751ـم٤مقمقن أص٤مب ضمٞمِمف أصمٜم٤مء احلّم٤مر، وذًمؽ ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء ؾمٜم٦م 

يم٤من ًم٤ًٌمًم٦م أهؾ ضمٌؾ ـم٤مرق شمٕمٞمٜمٝمؿ حتّمٞمٜم٤مت اعمديٜم٦م اًمتل أىم٤مُمٝم٤م أسمق احلًـ اعمريٜمل دور 

آظمر ذم إسم٘م٤مء اعمديٜم٦م سمٕمٞمدة قمـ يد اًمٜمّم٤مرى
(3

وهق ُمـ ًُمٓمػ اهلل قمز وضمؾ قمغم اعمًٚمٛملم،  ،(

                                                 

يقؾمػ إول، : حمٛمد يمامل. 117، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 403، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

.  32ص

ٟمٗمح : اعم٘مري. 29يمٜم٤مؾم٦م اًمديم٤من، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 81 – 80  -79، صةاًمٚمٛمح٦م اًمٌدري: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، : اًمٕمٛمري. 253 – 252، ص5، جىقمشصٌح إ: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 393، ص1ج: ي٥ماًمط

اًمٙمت٤مسم٤مت، : قم٤مـمػ ُمٜمّمقر. 150 – 146، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 236 – 235، ص4ج

. 52ٟمٔمرة شم٤مرخيٞم٦م، ص :اخلٓمٞم٥م. 130، ص1احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ج: اجلٞمقد. 100ص

ديقان : اسمـ اخلٓمٞم٥م. 588 – 587، ص2سمدائع اًمًٚمؽ، ج: اسمـ إزرق. 156شم٤مريخ ىمْم٤مة، ص: اًمٜم٤ٌمهل    (3)

 – 451، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 335أقمٛمـ٤مل إقمـالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 38 – 37اًمّمٞم٥م، ص

. 388، ص7دون، جشم٤مريخ اسمـ ظمؾ: اسمـ ظمٚمدون. 259، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 452

: ٟمقرة اًمتقجيري. 299شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 150 – 146، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي

. 142يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 86 – 85، ص2قمالىم٦م ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، ج
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ود ومٚمق ؾم٘مط ضمٌؾ ـم٤مرق سمٞمد اًمٜمّم٤مرى ذم هذه اعمح٤موًم٦م ًمٙم٤من ُمـ اًمٞمًػم قمٚمٞمٝمؿ إهن٤مء اًمقج

.  اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس

يم٤مٟم٧م هذه اعمح٤موًم٦م ضمرس إٟمذار ًمٌٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر دومٕمتٝمؿ إمم اًمًٕمل احلثٞم٨م 

ٓؾمتٕم٤مدة ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمٙم٤مئٜم٦م سمٞمد اًمٜمّم٤مرى ذم وىم٧م اٟمِمٖمؾ سمف اًمٜمّم٤مرى ذم 

وحت٘مؼ ُمراد اعمًٚمٛملم قمغم يد اًمًٚمٓم٤من حمٛمد اًمٖمٜمل سم٤مهلل سمـ . طمروب دارت ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

سمـ إمحر سم٤مؾمتٕم٤مدة اجلزيرة اخلياء سمدقمؿ وُمٕمقٟم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٤من أيب وم٤مرس يقؾمػ 

 ًٓ قمٌداًمٕمزيز اعمريٜمل اًمذي أؿم٤مر قمٚمٞمف ُمًًٌ٘م٤م سم٤مًمتقضمف ًمتحرير اجلزيرة اخلياء اؾمتٖمال

ًمٔمروف اًمٜمّم٤مرى، قمغم أن ي٘مقم اًمًٚمٓم٤من أسمق ومـ٤مرس سمدقمٛمف سم٤معم٤مل وإؾم٤مـمٞمؾ؛ ٟٓمِمٖم٤مًمف 

. اُمر سمـ حمٛمدسمٗمتٜم٦م أيب اًمٗمْمؾ سمـ أيب ؾم٤ممل وع

وئمٝمر ُمـ هذا احلدث أن ظمٓم٤مب اًمًٚمٓم٤من أيب وم٤مرس ًمٚمًٚمٓم٤من اًمٖمٜمل سم٤مهلل ؿمٛمؾ 

سم٤مإلو٤موم٦م عم٤م ؾمٌؼ، يمقن اجلزيرة اخلياء ذم طم٤مل اؾمؽمضم٤مقمٝم٤م شمٙمقن ًمٚمٖمٜمل سم٤مهلل، مم٤م يٕمٓمل 

دًٓم٦م إمم أن إهشملم ٓ متٞمز ذم ظمْمقع ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٕطمدمه٤م، وشمؿ يمؾ هذا 

م1368/ هـ770ذم قم٤مم 
(1

). 

مل ي٘متٍم دور ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمٕمًٙمري قمغم اًمتٕم٤مون اًمؼمي سملم سمٜمل ُمريـ 

ومًقاطمؾ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أول . وسمٜمل إمحر، سمؾ دم٤موز ذًمؽ إمم اًمتٕم٤مون اًمٌحري

أرض يْمع قمٚمٞمٝم٤م ضمٜمد اعمٖمرب أىمداُمٝمؿ سم٤مٕٟمدًمس، يمام أهن٤م اعمًت٘مر إول إلُمدادات 

م قمٜمدُم٤م 1332/ هـ733ة اعمج٤مهديـ سم٤مٕٟمدًمس، يمام طمدث ذم قم٤مم اعمٖمرب اعمقضمٝم٦م إلقم٤من

يم٤مٟم٧م اًمًٗمـ شمٜم٘مؾ اإلُمدادات ًمٜمٍمة اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م اعمح٤مسة جلٌؾ ـم٤مرق، وقم٤مم 

م ًمٜمٍمة اجلٞمقش اعمح٤مسة عمديٜم٦م ـمريػ1340/ هـ741
(2

). 

                                                 

.  57 – 56، ص4 – 2آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 452، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

: ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م: اعم٘مري. 31ديقان اًمّمٞم٥م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 81 – 80، صةاًمٚمٛمح٦م اًمٌدري: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

اًمٕمالىم٤مت : أمحد حمٛمد اًمٓمقظمل. 223، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 15 – 14، ص5ج

وراسمٓم٦م  ةب، ضم٤مُمٕم٦م اإلؾمٙمٜمدري، يمٚمٞم٦م أدا"اًمدرس واًمت٤مريخ  "إٟمدًمًٞم٦م احلٗمّمٞم٦م، سمحقث ٟمدوة إٟمدًمس 



وىمد يم٤مٟم٧م ؾمقاطمؾ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمًقر إول ًمألٟمدًمس ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

محٚم٦م سم٘مٞم٤مدة أؾمٓمقل : أوهل٤م: ًمٞمف ؿمـ اًمٜمّم٤مرى هجامهتؿ سمٕمدد ُمـ احلٛمالتاجلٜمقب، وع

م اًمذي ريمز هجٛمتف قمغم ؾمقاطمؾ اجلزيرة اخلياء دون 1279/ هـ678ىمِمت٤مًم٦م ؾمٜم٦م 

/ هـ709ضمدوى، صمؿ شمال هذا إؾمٓمقل أؾمٓمقل ومرٟم٤مٟمدو اًمراسمع قمغم اجلزيرة اخلياء ؾمٜم٦م 

م1310
(1

سم٠من اًمٖمٚم٦ٌم ــ  اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرىــ  هبذه احلٛمالت وهمػمه٤م أي٘مـ يمال اًمٓمروملم .(

ذم ضمٜمقب إٟمدًمس ؾمتٙمقن عمـ يًٞمٓمر قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، وهق ُم٤م ُٓمًف اًمٓمروم٤من 

.  أصمٜم٤مء اًمٍماع اًمدائر سمٞمٜمٝمام

وم٤مًمٜمّم٤مرى قمٜمد رهمٌتٝمؿ اًمًٞمٓمرة قمغم إطمدى ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤مٟم٧م ظمٓمتٝمؿ 

ـمقيٚم٦م أطمٞم٤مًٟم٤م، ومًٌٕم٦م أؿمٝمر يم٤مٟم٧م  سم٠من شمًٌؼ أؾم٤مـمٞمٚمٝمؿ اًمٌحري٦م ضمٞمقؿمٝمؿ اًمؼمي٦م ًمٗمؽمة شمٕمد

م قمٜمدُم٤م أراد اًم٘مِمت٤مًمٞمقن 1279/ هـ678اعمدة اًمتل ؾمٌؼ هب٤م أؾمٓمقل ىمِمت٤مًم٦م ضمٞمِمٝم٤م ؾمٜم٦م 

وسمْمٕم٦م أؿمٝمر أظمرى يم٤مٟم٧م ًمٚمحٛمالت اعمقضمٝم٦م عمديٜمتل . اًمًٞمٓمرة قمغم اجلزيرة اخلياء

يمام يم٤مٟم٧م ىمِمت٤مًم٦م شمٙمرس ٟمداءاهت٤م ًم٘مقى اًمٜمّم٤مرى ًمٗمرض اًمًٞمٓمرة . ـمريػ، وضمٌؾ ـم٤مرق

قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، ومم٤م ٟمت٩م قمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًمتجٛمٕم٤مت اًمٌحري٦م ُمـ ىمِمت٤مًم٦م وأراهمقن 

م ود اجلزيرة اخلياء 1279/ هـ678واًمؼمشمٖم٤مل اًمتل وصؾ قمدد ؾمٗمٜمٝم٤م ذم محٚم٦م قم٤مم 

إمم أرسمٕمامئ٦م ؾمٗمٞمٜم٦م
(2

). 

وىم٤مسمؾ هذا آهتامم اًمٌحري اًمٜمٍماين اهتامم ُمرادف إؾمالُمل دمغم ذم اهتامم سمٜمل ُمريـ 
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ر ذم سمٜم٤مء دور صٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ، يمدار اًمّمٜم٤مقم٦م اًمتل أىم٤مُمٝم٤م أسمق احلًـ اعمريٜمل وسمٜمل إطمؿ

ويمذًمؽ اًمتقاضمد اًمٗمٕمكم سمٛمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق ُمتك يم٤من طم٤مًضا، يم٤من . سمجٌؾ ـم٤مرق

إُم٤من عمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(1

). 

وُمـ ؾمٞم٤مق إطمداث يم٤مٟم٧م اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م عمـ يٗمرض ىمقشمف سمٛمٞم٤مه اعمْمٞمؼ، وإن يم٤من 

إطمدى اعمدن اعمٓمٚم٦م قمغم اعمْمٞمؼ، ومًٗمـ ىمِمت٤مًم٦م قمٜمدُم٤م اختذت ُمديٜم٦م ضمٌؾ يًٞمٓمر قمغم 

ـم٤مرق ىم٤مقمدة هل٤م، ؿمٙمٚم٧م ظمٓمًرا قمغم اًمًٗمـ اإلؾمالُمٞم٦م اعمتقاضمدة سمٛمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ 

وىمد شمٓمقر طم٤مل إؾم٤مـمٞمؾ اًم٘مِمت٤مًمٞم٦م إمم أن دومٕم٧م أؾم٤مـمٞمؾ سمٜمل ُمريـ اًمٕم٤مسمرة . ـم٤مرق

، ث ًٓ م اًمٕمٌقر إمم إٟمدًمس، يمام آًم٧م إًمٞمف سمجٜمدهؿ إمم إٟمدًمس ًمت٠مُملم ـمريؼ اًمٕمٌقر أو

م، وم٘مد شمٓمٚم٥م قمٌقر 1339/ هـ740إُمقر ُمع محٚم٦م اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ اعمريٜمل ؾمٜم٦م 

ضمٞمش سمٜمل ُمريـ إسمٕم٤مد إؾم٤مـمٞمؾ اًم٘مِمت٤مًمٞم٦م قمـ ـمري٘مٝمؿ، وُمـ صمؿ شم٠مُملم قمٛمٚمٞم٦م اًمٕمٌقر، 

ؾمٞم٦موأظمػًما قمٌقر ضمٞمش سمٜمل ُمريـ ُمـ ؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة اعمٖمرسمٞم٦م إمم ؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدل
(2

). 

ويمام يم٤مٟم٧م أرض إٟمدًمس ؾم٤مطم٦م ًمٚم٘مت٤مل سملم اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى، يم٤مٟم٧م ُمٞم٤مه ُمْمٞمؼ 

ًمٙمـ ؾم٤مطم٦م ُمٞم٤مه . ضمٌؾ ـم٤مرق ؾم٤مطم٦م أظمرى، ؿُمٝمَد هب٤م ساع جم٤مور ًمٍماع أرض إٟمدًمس

اعمْمٞمؼ يم٤مٟم٧م شُمرضّمُح يمٗم٦م اًمٖم٤مًم٥م سم٤ًمطم٦م سمر إٟمدًمس، ومٙمٗم٦م اعمًٚمٛملم رضمح٧م قمغم 

م قمغم ومرض اًمًٞمٓمرة قمغم ُمْمٞمؼ 1279/ هـ678اًمٜمّم٤مرى سم٥ًٌم ىمدرة أؾمٓمقهلؿ ؾمٜم٦م 

ويم٤من هلؿ . ضمٌؾ ـم٤مرق، سمٕمد أن اضمتٛمٕم٧م ُمـ إٟمدًمس، وـمٜمج٦م، وسمـ٤مدس، وؾمال، وآٟمٗمل

وىمد شمٙمرر . ٟمٍم ُم١مزر قمغم أؾمٓمقل اًمٜمّم٤مرى شمؿ هلؿ سمف اًمًٞمٓمرة قمغم ىم٤مئد اًمٜمّم٤مرى اعمٚمٜمد

، م سمّمد أؾم٤مـمٞمؾ ؾمٌتف، وـمٜمج٦م، وسمالد اًمريػ1285/ هـ684هذا احلـدث ذم قم٤مم 

ورسم٤مط اًمٗمتح، واعمٜمٙم٥م
(3

، واجلزيرة اخلياء، وـمريػ ٕؾم٤مـمٞمؾ اًمٜمّم٤مرى سم٠مُمر (
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اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ اعمريٜمل
(1

) .

ويمام َرضمح٧م يمٗم٦م اعمًٚمٛملم سمٗمْمـؾ أؾم٤مـمٞمٚمٝمؿ اعمتقاضمدة سمٛمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، 

وم٘مد رأت ىمِمت٤مًم٦م . يم٤من ٕؾم٤مـمٞمؾ اًمٜمّم٤مرى يمٚمٛم٦م ُأظمرى ومٞمام سمٕمد؛ سمؽمضمٞمح يمٗم٦م اًمٜمّم٤مرى

حت٤مًمػ اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ اعمريٜمل واًمًٚمٓم٤من أيب احلج٤مج سمـ إمحر وآٟمتّم٤مرات  أنَّ 

اًمتل حت٘م٘م٧م هلام، ًمـ يٙمقن هل٤م طمؾ ؾمقى سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، وشمقضمٞمف 

ن ُأؾمٓمقل ُمِمؽمك ُمـ ىمِمت٤مًم٦م وأراهمقن واًمؼمشمٖم٤مل سم٘مٞم٤مدة دون . اًميسم٦م ُمـ ظمالًمف وهلذا يُمقِّ

محٚم٦م صٚمٞمٌٞم٦م، وهبذا إؾمٓمقل متٙمـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ ــ  سم٤مضمقومري شمٜمقريق سمٛم٤ٌمريم٦م ُمـ اًم٤ٌم

آٟمتّم٤مر قمغم ضمٞمقش سمٜمل ُمريـ اًمؼمي٦م واًمٌحري٦م سم٘مٞم٤مدة أيب ُم٤مًمؽ اسمـ اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ 

م1339/ هـ740ؾمٜم٦م 
(2

).  

ويمٜمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م عمثؾ هذا آٟمتّم٤مر، يمّثػ اًمٜمّم٤مرى شمقاضمدهؿ سمٛمْمٞمؼ ضمٌؾ ـمـ٤مرق 

 اعمًٚمٛملم، ومتٛمٙمٜمقا ُمـ صد محـٚم٦م أيب احلًـ سمّمقرة طمٗمٔم٧م هلؿ اؾمتٛمراري٦م اًمٖمٚم٦ٌم قمغم

يمام متٙمٜمقا ُمـ . م ٕظمذ اًمث٠مر هلزيٛم٦م وًمده أيب ُم٤مًمؽ1340/ هـ741اًمتل ىم٤مم هب٤م ؾمٜم٦م 

اًمًٞمٓمرة قمغم ُمديٜمتل ـمريػ واجلزيرة اخلياء واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝمام، طمتك أن أؾمٓمقل 

محر ًمف وصػ ىمِمت٤مًم٦م اًمذي ُأرؾمؾ حلامي٦م ـمريػ ُمـ حم٤موًم٦م اؾمتٕم٤مدة سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إ

سم٠مٟمف طم٤مل سملم آشمّم٤مل سملم اًمٕمدوشملم إٟمدًمًٞم٦م واعمٖمرسمٞم٦م
(3

). 
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وص٤مطم٥م اًمٕمٜم٤مي٦م سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م واًمًٕمل ًمتح٘مٞمؼ اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري 

اعمِمؽمك سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ، ضمٝمقد دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ُمـ ظمالل اعمراؾمالت واًمٚم٘م٤مءات 

: إول: ا اعمج٤مل سمدوريـ ُمتٙم٤مُمٚملموىمد أؾمٝمٛم٧م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم هذ. سمٞمٜمٝمام

ؿمٙمٚم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م : واًمث٤مين. يمقهن٤م ُمقوقع دارج ًمتٚمؽ اعمراؾمالت واًمٚم٘م٤مءات

.  ُم٘مًرا ًمٕمدد ُمـ شمٚمؽ اًمٚم٘م٤مءات، وُمٕمؼًما ًمتٚمؽ اعمراؾمالت سملم اًمٓمروملم

ويتجغم دور ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إول ذم أن اهتامم سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر هب٤م 

وىمد ؾُمّجؾ قمدد ُمـ . حمقًرا ًمٚمٛمراؾمالت أيٜمام ٓح ظمٓمر اًمٜمّم٤مرى قمغم إطمداه٤م ضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م

يمت٤مب اًمًٚمٓم٤من أيب احلج٤مج يقؾمػ سمـ إمحر إمم ؾمٚمٓمـ٤من : هذه اعمراؾمالت، ُمـ أسمرزه٤م

سمٜمل ُمريـ أيب احلًـ اعمريٜمل قمٜمدُم٤م ؿم٤مع ظمؼم طمريم٦م اًمٓم٤مهمٞم٦م إمم ضمٌؾ ـم٤مرق، ويم٤من حترير 

وإمم ضمقار هذا اًمٙمت٤مب . م1349/ هـ750ؾمٜم٦م  هذا اًمٙمت٤مب ذم اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ حمرم

رؾم٤مًم٦م سمخط اًمقزير اسمـ اخلٓمٞم٥م ُمـ ؾمٚمٓم٤مٟمف اًمٖمٜمل سم٤مهلل سمـ إمحر إمم اًمًٚمٓم٤من أيب ومـ٤مرس 

قمٌداًمٕمزيز سمـ أيب احلًـ اعمريٜمل، وهل أيْمـ٤ًم حتٛمؾ اؾمؿ ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق قمٜمقاًٟم٤م هل٤م
(1

). 

ة حمقًرا هل٤م، أهن٤م مل شمٙمـ ومم٤م يٛمٞمز هذه اًمرؾم٤مئؾ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمز

طِمٙمًرا قمغم اًمًالـملم، وم٘مد ؾمٌؼ هذه اًمرؾم٤مئؾ رؾم٤مًم٦م ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء ؾمٜم٦م 

م، ظم٤مـمٌقا ُمـ ظمالهل٤م اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ إلٟم٘م٤مذ ُمديٜمتٝمؿ ُمـ 1278/ هـ677

طمّم٤مر أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ، وٟمداءات إٟمدًمًٞملم ًمٚمًٚمٓم٤من أيب قمٜم٤من اعمريٜمل إلٟم٘م٤مذ ضمٌؾ 

ن هجٛم٦م اًمٜمّم٤مرى قمٚمٞمف ـم٤مرق م
(2

).  

أُم٤م اًمدور اًمث٤مين عمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وم٘مد يم٤من ُمٙمٛماًل ًمٚمدور إول سم٤مقمت٤ٌمر ُمدن 
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اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اعمٕمؼم اًمقطمٞمد ًمٙم٤موم٦م ُمراؾمالت سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م قمغم 

محر وأسمق يم٤موم٦م ٟمٓم٤مىم٤مهت٤م ومٛمحٛمد سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ إمحر وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إ

احلج٤مج يقؾمػ سمـ إمحر قمؼموا سم٠مٟمٗمًٝمؿ إمم اعمٖمرب قمـ ـمريؼ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

عمخ٤مـم٦ٌم ؾمالـملم سمٜمل ُمريـ إلقم٤مٟمتٝمؿ وٟمٍمهتؿ، يمام قمؼم ُمـ ظمالهل٤م وومقد ؾمـالـملم سمٜمل 

إمحر إمم ؾمـالـملم سمٜمل ُمريـ، يم٤مًمقومد اًمذي أرؾمٚمف اًمًٚمٓمـ٤من أسمق زيمريـ٤م سمرئ٤مؾم٦م طم٤مضمٌف 

هلل حمٛمد سمـ ومرطمقن إمم اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ اعمريٜمل؛ ًمٓمٚم٥م اًمٕمقن إول أسمق قمٌدا

وهبذه اًمّمقرة يم٤مٟم٧م يمؾ وومقد سمٜمل إمحر إمم سمٜمل ُمريـ. واعم٤ًمقمدة قمغم اًمٜمّم٤مرى
(1

).  

وهلذا آرشم٤ٌمط اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري شمٜم٤مىمؾ سمٜمق ُمريـ وسمٜمق إمحر طمٙمؿ ُمدن اًمٕمدوة 

ًمٓمروملم هب٤م، طمٞم٨م ي١مول طمٙمٛمٝم٤م ًمٚمٓمرف إٟمدًمًٞم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، سمام ُئمٝمر ُمدى اهتامم ا

.  إيمثر ىمدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم هب٤م

ويم٤من وم٤محت٦م اٟمت٘م٤مل ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ طمٙمؿ سمٜمل إمحر إمم سمٜمل ُمريـ ذم قمٝمد 

اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ سمًٞمٓمرشمف قمغم اجلزيرة اخلياء وـمريػ وضمٌؾ ـم٤مرق، 

وُمقاوم٘م٦م ؾمٚمٓم٤من سمٜمل إمحر حمٛمد ويمؾ هذا سمرى . سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤مًم٘م٦م ورٟمدة واعمٜمٙم٥م

ورهمؿ ؾم٘مقط ُمديٜم٦م ـمريػ سمٞمد اًمٜمّم٤مرى إٓ أن سمٜمل ُمريـ أقم٤مدوه٤م إمم طمٙمٛمٝمؿ . اًمٗم٘مٞمف

.  دون أي اقمؽماض ُمـ سمٜمل إمحر

وشمٌع ؾمٞمٓمرة يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ؾمٞمٓمرة اسمٜمف يقؾمػ 

يم٤مٟم٧م ووم٤مة ــ  م1286/ هـ685اًمذي سمقيع سم٤محلٙمؿ سم٘مٍم واًمده سم٤مجلزيرة اخلياء ؾمٜم٦م 

وقمغم هذا . يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ يمام فمٝمر ؾم٤مسمً٘م٤م سم٤مجلزيرة اخلياء قم٘م٥م قمقدشمف ُمـ اجلٝم٤مد

اعمٜمقال شمت٤مسمع ؾمالـملم سمٜمل ُمريـ قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، رهمؿ ؾم٘مقط ُمدهن٤م ٕيمثر ُمـ 

ُم٤م صمؿ يم٤مٟم٧م قمقدهت٤م إمم سمٜمل إمحر آظمر طمٙمؿ سمٜمل ُمريـ؛ وذًمؽ قمٜمد. ُمرة سمٞمد اًمٜمّم٤مرى
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دب اًمْمٕمػ سمدوًم٦م سمٜمل ُمريـ، ويت٠ميمد هٜم٤م أن طمٙمؿ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤من ًمألىمقى 

ُمـ سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر
(1

وسمٞمد سمٜمل إمحر اؾمتٛمرت ُمًػمة ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم  .(

أن ظمْمٕم٧م هن٤مئًٞم٤م حلٙمؿ اًمٜمّم٤مرى
(2

). 

إٟمدًمًٞم٦م ويم٤من هٜم٤مك شمقاومؼ سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ قمغم ُمـ يكم ُمدن اًمٕمدوة 

ؾمقاًء يم٤من ُمـ أسمٜم٤مء احلٙم٤مم أو أىم٤مرهبؿ يمقٓي٦م قمٞمًك سمـ قمٌداًمقاطمد سمـ يٕم٘مقب سمـ 

م، ووٓي٦م إُمػم أيب اًمٌ٘م٤مء يٕمٞمش سمـ 1283/ هـ682قمٌداحلؼ قمغم اجلزيرة اخلياء ؾمٜم٦م 

يٕم٘مقب أظمل اًمًٚمٓم٤من أيب ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ يٕم٘مقب اعمريٜمل ًمٚمجزيرة اخلياء وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُمـ 

م، ووٓي٦م إُمػم أيب سمٙمر اًمًٕمٞمد سمـ أيب قمٜم٤من اعمريٜمل ضمٌؾ 1311/ هـ711احلّمقن ؾمٜم٦م 

م، اًمذي ظم٤مـمٌف اًمًٚمٓم٤من اًمٖمٜمل سم٤مهلل سمـ إمحر سمرؾم٤مًم٦م شم١ميمد 1356/ هـ757ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

رو٤مه قمـ شمقًمٞمتف جلٌؾ ـم٤مرق واقمتزازه سمذًمؽ، أو ُمـ اًم٘م٤مدة يمقٓي٦م قمٌداًمٕمزيز سمـ حيل سمـ 

جلٌؾ ـم٤مرق أي٤مم اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب ــ  ورة ُمتت٤مسمٕم٦مسمصــ  أيب اًمدٟمٞم٤م إٟمّم٤مري وأظمٞمف يقؾمػ

م سمقوم٤مة يقؾمػ سمـ 1280/ هـ679سمـ قمٌداحلؼ اعمريٜمل، وىمد اُمتدت وٓيتٝمؿ إمم قم٤مم 

م1332/ هـ733حيٞمك، ووٓي٦م حيٞمك سمـ ـمٚمح٦م سمـ حمكم جلٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 
(3

).  

وىمد اٟمٕمٙمس هذا اًمتح٤مًمػ واًمتٕم٤مون سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ سمٛمدن اًمٕمدوة 

. ًمًٞم٦م قمغم أهؾ هذه اعمدن، سمّمقرة دومٕمتٝمؿ إمم أن ُيًٝمٛمقا ذم اؾمتداُم٦م هذا اًمتٕم٤مونإٟمد

ومٜمٌذ أهؾ ضمٌؾ ـم٤مرق طم٤ميمٛمٝمؿ قمٞمًك سمـ احلًـ سمـ أيب ُمٜمديؾ قمٜمدُم٤م أقمٚمـ صمقرشمف 
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واؾمت٘مالًمف
(1

م، سمؾ أقمٚمٜمقا قمّمٞم٤مهنؿ 1355/ هـ756ذم اًم٤ًمدس ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ُمـ قم٤مم  (

ٟم٦م سمٕمد شمًٕم٦م قمنم يقًُم٤م ُمـ إقمالٟمف ًمثقرشمف، طمّم٤مر قمٚمٞمف وحم٤مسشمف سم٤مًمؼمج إقمٔمؿ ُمـ اعمدي

دومٕمف إمم شمًٚمٞمؿ ٟمٗمًف ووًمده، ومُ٘مّٞمد وأرؾمؾ إمم ؾمٌتف وُمٜمٝم٤م إمم وم٤مس اًمتل ٓىمك هب٤م ُمّمػمه، 

طمٞم٨م طُمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مإلقمدام
(2

). 

وسم٤مإلو٤موم٦م حلامي٦م اعمديٜم٦م ُمـ داظمٚمٝم٤م، أؾمٝمؿ أهؾ ضمٌؾ ـم٤مرق سمحاميتٝم٤م ُمـ اهلجامت 

ًم٦م طم٤ميمؿ ًمٌٚم٦م، دون أن يٛمٜمٕمٝمؿ قمـ مح٤ميتٝم٤م ذًمؽ اًمٕمدد اخل٤مرضمٞم٦م، وُمـ ذًمؽ صدهؿ حلؿ

اًمٙمٌػم ُمـ ضمٜمد اًمٜمّم٤مرى، ومٙم٤من هلؿ اًمٜمٍم، وىمتُؾ طم٤ميمؿ ًمٌٚم٦م وقمدد يمٌػم ُمـ ضمٜمده
(3

). 

ورهمؿ اًمدور اعمٛمٞمز عمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وأهٚمٝم٤م ذم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك إٓ 

ء ُمـ اًمٗمرىمـ٦م واًمٕمداوة أن هذا اًمدور ؿم٤مسمتف سمٕمض اًمِمقائ٥م شم٧ًٌٌم سمٕمض إطمٞم٤من سمٌم

. سملم إهشملم، يم٤من أومراد إهشملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ ؾم٥ٌم طمدوصمٝم٤م ٓ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

ومٛمديٜم٦م ـمريػ طم٤مول اًمًٚمٓم٤من حمٛمد اًمٗم٘مٞمف اٟمتزاقمٝم٤م ُمـ طمٙمؿ سمٜمل ُمريـ ظمقوًم٤م قمغم ُمٚمٙمف 

سم٢مقم٤مٟم٦م ُمـ أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ اًمذي همدر سمف، وؾمٞمٓمـر قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ ووٛمٝم٤م إمم طمقزشمف، 

ا أدى إمم زي٤مدة اهلقة سملم حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ؾمٚمٓم٤من سمٜمل إمحر ويقؾمػ سمـ يٕم٘مقب ؾمٚمٓم٤من ُمؿ

م1291/ هـ691سمٜمل ُمريـ ؾمٜم٦م 
(4

ومم٤م ي١ميمد أن هذه اًمِم٤مئ٦ٌم يم٤من ؾمٌٌٝم٤م اًمًالـملم  .(

وًمٞمس أهؾ ـمريػ، أن ؾم٘مقـمٝم٤م أقم٤مد ه١مٓء اًمًالـملم إمم ضم٤مدة اًمّمقاب سم٤مًمٕمقدة 
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.  ًمٚمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمؿ

وح اًمتٜم٤مومس سملم ه١مٓء اًمًالـملم دومٕمتٝمؿ عمرات قمدة إمم اًمتٜم٤مومس قمغم ُمدن ًمٙمـ ر

إرؾم٤مل اًمًٚمٓم٤من أيب : اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وجلٌؾ ـم٤مرق ذم هذا اًم٤ٌمب ؿمقاهد شمذيمر، أوهل٤م

ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ يٕم٘مقب أظم٤مه قمٌداهلل اعمٕمروف سمًٞمدي قمٌق إمم ضمٌؾ ـم٤مرق ٓؾمتالُمٝم٤م ُمـ 

اًمتل أرؾمٚمٝم٤م اًمًٚمٓم٤من يقؾمػ سمـ إمحر ًمدقمؿ طم٤ميمؿ  أهٚمٝم٤م، ومٙم٤من اصٓمدام قمٌداهلل سم٤مًم٘مقة

وىمد اٟمتٝمك هذا آصٓمدام سم٤مٟمتّم٤مر اجلٞمش . ضمٌؾ ـم٤مرق، قمٜمدُم٤م قمٚمؿ هبذا آشمٗم٤مق

اًمٖمرٟم٤مـمل، وأه قمٌداهلل سمـ يٕم٘مقب ىم٤مئد محٚم٦م سمٜمل ُمريـ
(1

).   

حمـ٤موٓت اًمًٚمٓم٤من يقؾمػ سمـ إمحر اًمًٞمٓمرة قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق : وصم٤مين هذه اًمِمقاهد

/ هـ815م إمم قم٤مم 1410/ هـ813ن يد سمٜمل ُمريـ، حم٤موٓت داُم٧م ُمـ قم٤مم واٟمتزاقمف م

م، ظمتٛم٧م سمخْمقع ضمٌؾ ـم٤مرق ًمٌٜمل إمحر1412
(2

). 

ومم٤م ُأذيم٧م سمف ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمٜمزاع سملم سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر اؾمتخدام 

 م، وذًمؽ1370/ هـ772ضمٌؾ ـم٤مرق يمٛمٗمر ًمٚمقزير اسمـ اخلٓمٞم٥م همرة مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م 

٤ًٌم إيقاءه ُمـ ؾمٚمٓم٤مٟمف اًمٖمٜمل سم٤مهلل  سمٕمدُم٤م ظم٤مـم٥م اًمًٚمٓم٤من أسمق وم٤مرس قمٌداًمٕمزيز اعمريٜمل ـم٤مًم

اسمـ إمحر
(3

وُمـ هذه اًمِمقاهد يتجغم يمٞمٗمٞم٦م حتقيؾ ؾمـالـملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ عمدن  .(

.  اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم ُمٜم٤مـمؼ ٟمزاع وساع ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا هؿ اًم٥ًٌم اًمقطمٞمد هل٤م

اقم٤مت ه١مٓء اًمًالـملم، ُئمٝمر ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م سمّمٗم٦م ىم٤مـمٕم٦م دور ُمدن وسمٕمٞمًدا قمـ ٟمز

ومٛمٜمذ سمداي٦م . اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ

                                                 

اًمٗمتـ : مجٕمف ؿمٞمخف. 449، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 71 – 70ديقان اسمـ ومريمقن، ص: اسمـ ومريمقن    (1)

ٟمٔمرة شم٤مرخيٞم٦م، : اخلٓمٞم٥م. 153، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 333ص، 1واحلروب، ج

.   53ص

: حمٛمد قمٜم٤من. 333، ص1اًمٗمتـ واحلروب، ج: مجٕمف ؿمٞمخف. 71 – 70ديقان اسمـ ومريمقن، ص: اسمـ ومريمقن    (2)

. 153، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج

شم٤مريخ اسمـ : اسمـ ظمٚمدون. 22، ص1قمريػ، جروو٦م اًم٧م: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 318أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (3)

.  58، ص4 – 2آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 583 – 582، ص7ظمٚمدون، ج



اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم إهشملم أي٘مـ اًمٜمّم٤مرى أٟمف ٓسمد هلؿ ُمـ حم٤مرسم٦م وطمدة 

ًمٗمرىم٦م سملم ـمرذم اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م هق ىمٓمع اعمًٚمٛملم، ويم٤من اًمٕم٤مُمؾ إُمثؾ إلطمداث ا

. آشمّم٤مل سمٞمٜمٝمام سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

وًمٙمل حي٘مؼ اًمٜمّم٤مرى ُمٌتٖم٤مهؿ يمثٗمقا وريمزوا محالهتؿ قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، 

سمّمقرة يٛمٙمـ وصٗمٝم٤م سم٠من ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة يم٤مٟم٧م اًمِمٖمؾ اًمِم٤مهمؾ 

ن ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شمٕمرو٧م ٕيمثر ُمـ حم٤موًمتلم ًمٚمًٞمٓمرة ومٙمؾ ُمديٜم٦م م. ًمٚمٜمّم٤مرى

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىِمٌؾ اًمٜمّم٤مرى، اُمت٤مزت يمؾ شمٚمؽ اعمح٤موٓت سم٤مجلدي٦م أصمٜم٤مء اًم٘مٞم٤مم هب٤م، ومحٛمالت 

دمٛمع سملم اًم٘مقات اًمؼمي٦م واًمٌحري٦م، ومحالت شمًتخدم اعمج٤مٟمٞمؼ وأٓت احلرسمٞم٦م، وأظمرى 

اإلو٤موم٦م ًمٕمدد ُمـ احلٛمالت دمٛمع أيمثر ُمـ شُم٘م٤مم هل٤م اعم٤ًميمـ اخلِمٌٞم٦م إلـم٤مًم٦م احلّم٤مر، ب

صـقرة ضمدي٦م ًمٚمًـٞمٓمرة قمغم أٍي ُمـ ُمـدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(1

) .

محٚم٦م أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ قمغم ــ  ُمـ سم٤مب ضب اعمثؾ ٓ احلٍمــ  وُمـ شمٚمؽ احلٛمالت

، يمام ٟمّم٥م ةوسمحري ةم، طمٞم٨م طم٤مسه٤م سم٘مقات سمري1291/ هـ691ُمديٜم٦م ـمريػ ؾمٜم٦م 

ومحٚم٦م أًمٗمقٟمًق احل٤مدي . ات إمم أن متٙمـ ُمٜمٝم٤م آظمر يقم ُمـ ؿمقالقمٚمٞمٝم٤م اعمج٤مٟمٞمؼ واًمرقّم٤مد

م اًمتل سمٜمك هب٤م سمٞمقشًم٤م ًمٚمجٜمد اعمح٤مسيـ جلٌؾ 1349/ هـ750قمنم قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

ـم٤مرق، وهذا ُم٤م ي١ميمـد رهمٌتف ذم طمّمـ٤مر ضمٌؾ ـم٤مرق إمم أن يً٘مط، وإن ـمـ٤مل أُمد 

احلّم٤مر
(2

).  

هؿ قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم ُمدن اًمٕمدوة وامم ضمقار ضمدي٦م حم٤موٓت اًمٜمّم٤مرى، يم٤من إسار

                                                 

. 453 – 452ُمٕم٤ممل شم٤مريخ اعمٖمرب، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 138 – 137، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (1)

. 227  -226اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص: حمٛمد اعمٜمقين

شم٤مريخ : اًمٜم٤ٌمهل. 291أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 331 – 330ص ،4اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

، 4شمـ٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون. 259، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 156ىمْم٤مة، ص

. 538  -502 – 501إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 286 – 285، ص7، ج234  -221ص

. 226اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص: حمٛمد اعمٜمقين. 138 – 137  -75 – 74، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي

 . وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 314، ص2احلٚمؾ، ج: ؿمٙمٞم٥م



ومٕمٜمد اًمٜمٔمر ذم شمٚمؽ . إٟمدًمًٞم٦م يدومٕمٝمؿ إمم شمٙمرار اعمح٤موًم٦م سمٕمد يمؾ حم٤موًم٦م همػم ُمثٛمرة

اعمح٤موٓت ٟمجده٤م شمٙمررت قمغم يمؾ ُمديٜم٦م أيمثر ُمـ ُمرة، وؿمّٙمؾ هب٤م ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م 

حت٤مًمٗم٤مت مل شمٔمٝمر سمٙمثرة قمٜمد حم٤مسهتؿ عمدن إٟمدًمس إظمرى، سمؾ دم٤موزوا هبذه 

ومٛمٕمريم٦م ـمريػ اًمٌحري٦م حت٤مًمػ هب٤م . طم٤مًمٗم٤مت إمم إذاك إظمقاهنؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمؼمشمٖم٤ملاًم٧م

يمام اؾمتٛمد أًمٗمقٟمًق . أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م ُمع أًمٗمقٟمًق اًمراسمع ُمٚمؽ اًمؼمشمٖم٤مل

احل٤مدي قمنم ىمقشمف ُمـ اًمروح اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ٕورسم٤م قمٜمدُم٤م طم٤مس اجلزيرة اخلياء ُمدة قمنميـ 

ووصؾ ُمدى هذه . م إذ طمٔم٤م سمدقمؿ اًم٘مقى إوروسمٞم٦م ًمف1340/ هـ741ؿمٝمًرا ذم قم٤مم 

اًمتح٤مًمٗم٤مت إمم أن حت٤مًمٗم٧م ىمِمت٤مًم٦م ُمع ممٚمٙم٦م إٟمجٚمؽما
(1

).  

وٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م هلذا اإلسار ٟم٤مل اًمٜمّم٤مرى ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يمٚمٝم٤م، ًمٙمـ ًمٗمؽمة 

ُم١مىمت٦م؛ ومال زال اعمًٚمٛمقن يٛمتٚمٙمقن ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًم٘مقة ُمٙمٜمتٝمؿ ُمـ اؾمتٕم٤مدة ُمدن اًمٕمدوة 

ٟمدًمًٞم٦م، ُمع اظمتالف زُمٜمل ًمٗمؽمة اؾمؽمضم٤مع شمٚمؽ اعمدن ُمـ يد اًمٜمّم٤مرى، يم٤من أـمقهلـ٤م إ

/ هـ733م إمم قم٤مم 1309/ هـ709جلٌؾ ـم٤مرق طمٞم٨م سم٘مل سمٞمد ممٚمٙم٦م ىمِمت٤مًم٦م ُمـ قم٤مم 

م، أي أن ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـمـ٤مرق روخ٧م حلٙمؿ اًمٜمّم٤مرى ُمدة أرسمٕم٦م وقمنميـ قم٤مًُم٤م1332
(2

). 

وة إٟمدًمًٞم٦م سمٛمث٤مسم٦م ُمـ ٟم٤مل ظِمٓم٤مم وىمد يم٤من طمّمقل اًمٜمّم٤مرى قمغم إطمدى ُمدن اًمٕمد

م قمرض 1291/ هـ691داسمتف سمٕمد وم٘مداهن٤م ذم أرض وماله، وم٠مًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ رومض ذم قم٤مم 

                                                 

: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 37 – 36ديـقان اًمّمٞمـ٥م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 93 – 92، صةاًمٚمٛمحـ٦م اًمٌدري: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

احلٚمؾ، : ؿمٙمٞم٥م. 253، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي.  333 – 332  -185، ص4اإلطم٤مـم٦م، ج

ُمٕم٤ممل شمـ٤مريخ اعمٖمرب، : طمًلم ُم١مٟمس. 86 – 85، ص2قمالىم٦م ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، ج: ٟمقرة اًمتقجيري .314ص

حمٛمد . 315 – 314، ص2احلٚمؾ، ج: ؿمٙمٞم٥م. 68اًمٕمالىم٤مت إٟمدًمًٞم٦م، ص: اًمٓمقظمل. 453 – 452ص

. 53 – 52ٟمٔمرة شم٤مرخيٞم٦م، ص: اخلٓمٞم٥م. 241ص: يقؾمػ إول: يمامل

Salma Khadra: The Legacy, P 80. 

صٌح إقمِمك، : اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 535، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 29يمٜم٤مؾم٦م اًمديم٤من، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

: قم٤مـمػ ُمٜمّمقر. 150 – 146  -121، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 253 – 252، ص5ج

، 1احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ج: اجلٞمقد. 81، ص2قمالىم٦م ممٚمٙم٦م سمٜمل إمحر، ج: ٟمقرة اًمتقجيري. 100اًمٙمت٤مسم٤مت، ص

. 53 – 52ٟمٔمرة شم٤مرخيٞم٦م، ص: اخلٓمٞم٥م. 130ص



ًٓ قمـ ـمريػ سمًت٦م طمّمقن هل طمّمـ ؿمٙمٌٞمش، وطمّمـ : حمٛمد اًمٗم٘مٞمف اًمذي ىم٤ميْمف سمد

ـمٌػمة، وطمّمـ ٟم٘مٚم٦م، وطمّمـ سمٚمٞمس، وطمّمـ ىمِمتؾ، وطمّمـ اعمًجػم؛ وذًمؽ ًمٞمس ًمٕمدم 

. صقن اًمًت٦م، سمؾ عمدى اهتامُمف سمٛمديٜم٦م ـمريػ إطمدى ُمـدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦مأمهٞم٦م هذه اًمح

ُمـ شمًٚمٞمؿ اعمديٜم٦م  (Cuzman el Bueno)يمٛمـ٤م اُمتٜمـع طمـ٤ميمؿ ـمريـػ ىمزُمـ٤من اًمٓمٞمـ٥م 

م، رهمؿ هتديدهؿ ًمف سم٘متؾ اسمٜمف، وىمتٚمف أُم٤مم قمٞمٜمٞمف1292/ هـ692ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٜم٦م 
(1

). 

زيرة اخلياء، وـمريػ ىمد أدت ويم٤مٟم٧م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ضمٌؾ ـم٤مرق، واًم٩م

مجٞمٕمٝم٤م دوًرا ممٞمًزا ذم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ، ارشم٘مك ذم دور 

ُمـ أدواره ًمٚمتٕم٤مون اإلؾمالُمل سم٢مىم٤مُم٦م شمٕم٤مون ُمِمؽمك ٕضمٚمٝم٤م سملم دوًم٦م سمٜمل ُمريـ ودوًم٦م 

ؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اعمامًمٞمؽ، ُمّثؾ ـمرومٞمف اًمًٚمٓم٤من أسمق احلًـ اعمريٜمل واعمٚمؽ أسمق اًمٗمداء إ

ىمالوون
(2

م1344/ هـ745ؾمٜم٦م  (
(3

دومٕمٝمؿ ًمذًمؽ إطمداث اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م،  ،(

واًمتل ُٓمًقا ُمـ ظمالهل٤م ُمدى أصمر وم٘مدان إطمدى ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم ُم٤ًمقمدة 

 .إٟمدًمس قمًٙمرًي٤م

 ٱٱٱ

   

                                                 

.  315 – 314، ص2شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ج: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 502إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (1)

Huge Seymour – Davies: Andalusia, Philips Travel Guides, Italy, 1990, P 78. 

ح سمـ اعمٚمؽ اًمٜم٤مس سمـ اعمٚمؽ اعمٜمّمقر قمامد اًمديـ أسمق اًمٗمداء، شمقمم اعمٚمؽ اًمّم٤مل: إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ ىمالوون    (2)

م، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم راسمع رسمٞمع 1342/ هـ743طمٙمؿ دوًم٦م اعمامًمٞمؽ يقم اخلٛمٞمس اًمث٤مين قمنم ُمـ ؿمٝمر حمرم ؾمٜم٦م 

.     525  -524، ص1أقمٞم٤من اًمٕمٍم، ج: اٟمٔمر اًمّمٗمدي. هـ746إظمر ؾمٜم٦م 

. 213 – 212، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 401، ص3اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اًمّمٗمدي    (3)
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املبحح الجالح  
 وقاووة ودُ العدوة األٌدلضية لمحىالت األصباٌية

حتى صقوطّا 

اقمتؼم ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظمط اًمدوم٤مع إول قمـ اًمٙمٞم٤من 

اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس، وذًمؽ اسمتداًء ُمـ اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري؛ عم٤َِم طم٘م٘مف اًمتٕم٤مون 

اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم ىمقى اعمٖمرب وىمقى إٟمدًمس قمغم قمٝمد ُمٚمقك اًمٓمقائػ، وطمٙم٤مم 

اح سم٤مهر ذم اًمٍماع اًمدائر ُمع ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، يم٤من اعمراسمٓملم، وطمٙم٤مم اعمقطمديـ ُمـ ٟم٩م

ُمـ ٟمت٤مئجف اٟمتّمـ٤مرات يمٌػمة، يم٤مٟمتّم٤مرهؿ سمٛمٕمريم٦م اًمزٓىم٦م، وُمٕمريم٦م إرك
(1

). 

ويٕمقد ؾم٥ٌم حتقل ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ذم حم٤مرسم٦م إٟمدًمًٞملم ُمـ ضمٝم٦م ؿمامل إٟمدًمس إمم 

 سم٤مٕٟمدًمس أصٌح عمٕمرومتٝمؿ سم٠من ىمقة اعمًٚمٛملمــ  ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦مــ  ضمٝمتف اجلٜمقسمٞم٦م

ُمّمدره٤م ىم٤مدًُم٤م ُمـ سمالد اعمٖمرب، ظم٤مص٦م ُمع اًمتزام اعمقطمديـ وسمٜمل ُمريـ سمخٓمك اعمراسمٓملم 

ذم دقمؿ إٟمدًمس وُم٤ًمقمدشمف ود ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ٓ ًمٌمء ؾمقى اًمرهم٦ٌم ذم مح٤مي٦م اًمٙمٞم٤من 

. اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس سمٛمج٤مهدة اًمٜمّم٤مرى

ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمقاقمد ضمٕمٚمقا ُمـ ــ  يمام فمٝمر ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼــ  ومٌٜمق ُمريـ

قمًٙمري٦م جلٜمدهؿ، وهب٤م أىم٤مُمقا ٟمٔم٤مم ُمِمٞمخ٦م اًمٖمزاة، يمام ضمٕمٚمقا ُمـ ُمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، 

ٕؾم٤مـمٞمٚمٝمؿ، ودوًرا ًمّمٜم٤مقمتٝم٤م،  ةوحتديًدا ؾمقاطمؾ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمقاقمَد سمحري
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ومٙم٤من ٕول طمٙم٤مُمٝمؿ يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ ضمٝمد واوح ذم ٟمٍمة أهؾ إٟمدًمس واًمتّمدي 

ص٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م قمدة ُمرات سمٞمن وؾمٝمقًم٦مًمـ
(1

سمؾ ؿمٙمٚم٧م محالت يٕم٘مقب ضسم٤مت ُمقضمٕم٦م  .(

م محٚم٦م إُمػم أيب ُمٜمديؾ سمـ اًمًٚمٓم٤من 1273/ هـ672ًمٚم٘مقى اًمٜمٍماٟمٞم٦م، ومِمٝمد قم٤مم 

. يٕم٘مقب، اًمتل ظم٤مض هب٤م ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل ُمع ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م سمٕمد ُمروره سم٤مجلزيرة اخلياء

اًم٤ًمدس قمنم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ي٘مقده٤م  م محٚم٦م أظمرى ذم1274/ هـ673يمام ؿمٝمد قم٤مم 

ويم٤من ًمٙمال إظمقيـ . إُمػم أسمق زي٤من شمقهمؾ هب٤م دار احلرب سمٕمد إىم٤مُمتف سمٓمريػ صمالصم٦م أي٤مم

اٟمتّم٤مرات سم٤مهرة ود اًمٜمّم٤مرى
(2

). 

وسمٕمد ه٤مشملم احلٛمٚمتلم يم٤مٟم٧م اًميسم٦م إيمثر إيالًُم٤م ًمٚمٜمّم٤مرى قمغم يد اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب 

ومجٜمقد هذه . دور اعمٜم٤مط سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦مٟمٗمًف، وهل احلٛمٚم٦م اًمتل أفمٝمرت ومٕماًل ال

م، سمٞمٜمام يم٤من قمٌقر 1274/ هـ673احلٛمٚم٦م ُأرؾمٚمقا إمم ـمريػ ذم ؿمٝمر ذي احلج٦م ُمـ قم٤مم 

وهذا ــ  م1275/ هـ674ــ  ىم٤مئدهؿ اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب إًمٞمٝمؿ ذم ؿمٝمر صٗمر ُمـ اًمٕم٤مم اًمت٤مزم

ضمف اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب وُمـ ـمريػ شمق. ُم٤م ي١ميمد دم٤موز ـمريػ دور اًمٕمٌقر إمم دور اًمتٕمٌئ٦م

سمحٛمٚمتف ًمٞم٘م٤مسمؾ ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م سمٛمٕمريم٦م اؾمتجف سم٘مٞم٤مدة اًمدون ٟمقٟمٞمق دي ٓر صٝمر طم٤ميمؿ 

ىمِمت٤مًم٦م أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ، وىمد يم٤مٟم٧م هن٤مي٦م هذه اعمٕمريم٦م اٟمتّم٤مر اعمًٚمٛملم وُم٘متؾ ىم٤مئد 

اًمٜمّم٤مرى اًمدون ٟمقٟمٞمق
(3

). 

سم٤مجلزيرة مل يٙمتِػ اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب هبذا آٟمتّم٤مر، ومٌٕمد أن أقم٤مد شمٜمٔمٞمؿ ضمٞمِمف 

اخلياء أقم٤مد اًمٙمّرة قمغم اًمٜمّم٤مرى سمحّم٤مر ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م طمتك ـمٚم٥م أهٚمٝم٤م اًمّمٚمح ُمٜمف، 

ومٕم٤مد قمٜمٝم٤م إمم اجلزيرة اخلياء، وُمٜمٝم٤م إمم اعمٖمرب سمٕمد أن أسم٘مك سم٤مجلزيرة اخلياء صمالصم٦م 
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وسمٕمد هذه احلٛمٚم٦م يم٤مٟم٧م ظم٤ممت٦م محالت اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب ذم اًمث٤مُمـ . آٓف وم٤مرس

م اٟمٓمالىًم٤م ُمـ اجلزيرة اخلياء سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم 1277/ هـ676ة واًمٕمنميـ ُمـ حمرم ؾمـ

اؾمت٘مر هب٤م سمجٜمده، وىمد يم٤مٟم٧م وضمٝمتٝم٤م ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م
(1

).  

وهبذه احلٛمالت شم٠ميمد ًمٚمٜمّم٤مرى يمقن ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظمٓمًرا قمٚمٞمٝمؿ سمدقمٛمٝم٤م 

وم٘مد وهق ُم٤م ًمٞمس سمجديد قمغم ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، . اعمٚمٛمقس ًمٚم٘مقى اإلؾمـالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م هلؿ

ؾمٌؼ يمؾ هذه احلٛمالت اؿمؽماط أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ أن يْمع يده قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

م أن ي٤ًمقمده ذم اًمًٞمٓمرة 1261/ هـ660قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف حمٛمد سمـ ٟمٍم سمـ إمحر ؾمٜم٦م 

وًمٕمدم ٟمٞمؾ أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ ُمراده؛ ًمرومض اًمًٚمٓم٤من . قمغم ُمدن ؾم٤مطمؾ اعمٖمرب اًمِمامًمٞم٦م

اذ اًم٘مٞم٤مم سمٛمح٤موٓشمف اًمٕمًٙمري٦م قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م حمٛمد ـمٚمٌف، ىمرر أًمٗمقٟمًق اًمع

سمٜمٗمًف
(2

). 

وهٜم٤م يم٤مٟم٧م محٚم٦م ممٚمٙم٦م ىمِمت٤مًم٦م سمدقمؿ ُمـ ممٚمٙم٦م أراهمقن، ؾمٕمك هب٤م اًمٜمّم٤مرى سمٙمؾ 

م، وًمٚمًٞمٓمرة قمغم 1278/ هـ677ىمقهتؿ ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اجلزيرة اخلياء، وذًمؽ ذم قم٤مم 

ا وسمرًي٤م ؾمٌ٘م٧م سمف إؾم٤مـمٞمؾ اًمٌحري٦م اجلزيرة اخلياء أىم٤مم اًمٜمّم٤مرى قمٚمٞمٝم٤م طمّم٤مًرا سمحرًي 

وىمد طمرص اًمٜمّم٤مرى قمغم أن يٙمقن هذا احلّم٤مر . اجلٞمقش اًمؼمي٦م سمًت٦م إمم ؾمٌٕم٦م أؿمٝمر

ُم٤م يم٤من  ؾمقىحمٙماًم، وصٚمقا سمف ًمدرضم٦م ُمٜمٕمقا هب٤م وصقل أي رء إمم اجلزيرة اخلياء 

قمدد يمٌػم يمام أن هذا احلّم٤مر أّدى ًمً٘مقط . ي٠ميت سمف احلامُم ُمـ رؾم٤مئؾ ىم٤مدُم٦م ُمـ ضمٌؾ ـم٤مرق

. ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء سقمك ُمـ اجلقع واًمًٝمر قمغم إؾمقار

وخلالص اجلزيرة اخلياء ُمـ يد اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ أذومقا قمغم إظمْم٤مقمٝم٤م، يمت٥م 

اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب إمم أهؾ اًمثٖمقر سم٢مقمداد إؾم٤مـمٞمؾ وقمامرهت٤م، ومٌذًمقا ىمّم٤مرى ضمٝمدهؿ، 

ذًمؽ سم٢مقمداده خلٛم٦ًم وأرسمٕملم  ويم٤من ًمٚمٗم٘مٞمف أيب ظم٤مشمؿ اًمٕمزذم طم٤ميمؿ ؾمٌتف اًمّمدارة ذم
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 ًٓ وسمٙمؾ ُم٤م ُأقمد وضمف اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب محٚم٦م سم٘مٞم٤مدة اسمٜمف يقؾمػ ُمـ ـمٜمج٦م أوائؾ . أؾمٓمق

وىمد ٟمجح اعمًٚمٛمقن ذم صد محٚم٦م اًمٜمّم٤مرى، وإٟم٘م٤مذ اجلزيرة . م1279/ هـ678صٗمر قم٤مم 

اخلياء ُمـ طمّم٤مرهؿ ذم ُمٜمتّمػ ؿمٝمر رسمٞمع إول
(1

).  

شمف اجلٝم٤مدي٦م سم٤مٕٟمدًمس ود اًمٜمّم٤مرى، يمٛمٝم٤ممجتف وٓؾمتٛمراري٦م اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب ذم محال

م رأى اًمٜمّم٤مرى أٟمف 1283/ هـ682ًم٘مرـم٦ٌم وـمٚمٞمٓمٚم٦م، وومتحف ًمٕمدد ُمـ احلّمقن ذم قم٤مم 

ٓسمد هلؿ ُمـ إهن٤مء هذه احلٛمـالت سم٘مٓمع ـمريؼ اًم٘مقات اعمٖمرسمٞم٦م قمـ إٟمدًمس؛ سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم 

عمٝمؿ سم٤مٟمِمٖم٤مل م ًمع1285/ هـ684وهٜم٤م يم٤مٟم٧م حم٤موًمتٝمؿ ؾمٜم٦م . ُمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق

اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب سمحّم٤مر ُمديٜم٦م ذيش اًمذي يمّرس ٕضمٚمف يم٤موم٦م ىمقاه، وُمٜمٝم٤م شمزوده سم٤معمج٤مٟمٞمؼ 

. واًمًٝم٤مم وآٓت احلرب ُمـ اجلزيرة اخلياء قمـ ـمريؼ أؾم٤مـمٞمؾ ضمزيرة يمٌتقر

ورهمؿ اٟمِمٖم٤مل اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب سم٠مُمر ذيش إٓ أٟمف أطمًـ اًمتٍمف دم٤مه إؾمٓمقل 

ل ومرض ؾمٞمٓمرشمف قمغم اعمْمٞمؼ، وذًمؽ سم٢ميٕم٤مزه إمم ُمدن اًمٜمٍماين سم٤مإلهاع ذم صده ىم٥م

اًمًقاطمؾ ؾمٌتف، وـمٜمج٦م، واعمٜمٙم٥م، وـمريػ، واجلزيرة اخلياء سمّمد أؾم٤مـمٞمؾ اًمٜمّم٤مرى، 

ًٓ ُمٙمتٛمؾ اًمٕمدة، أذهؾ ظمروضمٝمؿ أؾم٤مـمٞمؾ اًمٜمّم٤مرى، ودومٕمٝمؿ  ومتقضمف ؾمت٦م وصمالصمقن أؾمٓمق

ًمٚمٕمقدة قمغم أقم٘م٤مهبؿ
(2

).  

ًمًٞمٓمرة قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إٓ ورهمؿ ومِمؾ يمؾ حم٤موٓت ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ذم ا

. أهنؿ مل يٙمٗمقا قمٜمٝم٤م، سم٢مسمدال اهلجقم اًمٕمًٙمري إمم إقمامل احلٞمٚم٦م ًمٚمقصقل عمٌتٖم٤مهؿ

وم٠مًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ ىم٤مم سم٢مؿمٕم٤مل اًمٗمتٜم٦م سملم حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ؾمٚمٓم٤من سمٜمل إمحر ويقؾمػ سمـ 

إٟمدًمس، يٕم٘مقب ؾمٚمٓم٤من سمٜمل ُمريـ سم٢مصم٤مرة ؿمٙمقك حمٛمد اًمٗم٘مٞمف طمقل ٟمّٞم٦م سمٜمل ُمريـ دم٤مه 
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ورهمٌتٝمؿ ذم اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م ُمتك طم٤مٟم٧م هلؿ اًمٗمرص٦م، وعمٜمع ذًمؽ جي٥م اٟمتزاع ُمديٜم٦م ـمريػ 

وهلذا إُمر يم٤من . أيمؼم صمٖمقر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ أيدي سمٜمل ُمريـ وإقم٤مدهت٤م إمم سمٜمل إمحر

آشمٗم٤مق سملم حمٛمد اًمٗم٘مٞمف وأًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ سم٠من يتٙمٗمؾ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف سمتٛمقيـ احلٛمٚم٦م سمٙمؾ ُم٤م 

. شم٤مضمف ُمـ ُم١من وقمت٤مد، قمغم أن يتٕمٝمد أُمر طمّم٤مر ـمريػ وإؾم٘م٤مـمٝم٤م أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذشمح

م ضب أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ 1291/ هـ691وسمحٚمقل أول يقم ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م 

طمّم٤مًرا سمحرًي٤م وسمرًي٤م قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ، ٟمّم٥م ظمالًمف اعمج٤مٟمٞمؼ واًمرقّم٤مدات عمدة مخ٦ًم 

ول أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ عمديٜم٦م ـمريػ ويم٤من دخ. أؿمٝمر، اٟمتٝم٧م سمٓمٚم٥م أهؾ ـمريػ اًمّمٚمح

وسمًٞمٓمرة أًمٗمقٟمًق اًمٕم٤مذ قمغم ـمريػ فمٝمرت طمٞمٚمتف سم٤مُمتٜم٤مقمف . آظمر يقم ُمـ ؿمٝمر ؿمقال

قمـ إيمامل اشمٗم٤مىمف ُمع حمٛمد اًمٗم٘مٞمف سمتًٚمٞمٛمف ـمريػ طم٤مل اؾمتٞمالئف قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ رومض اًمتٜم٤مزل 

يم٤من وهٜم٤م . قمٜمٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ احلّمـقن اًمًت٦م اًمتل ىمدُمٝم٤م ًمف حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ٟمٔمػم شمًٚمٞمٛمف ـمريػ

اًمً٘مقط إول إلطمدى ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٞمد ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، واًمتل ضمٕمٚمقا ُمٜمٝم٤م 

قمٞمٜم٤ًم هلؿ قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق
(1

).  

إن وُم٘مدان ُمديٜم٦م ـمريػ يم٤من ًمف أصمر سم٤مًمغ قمغم اعمًٚمٛملم، وأوهلؿ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف اًمذي 

/ هـ692ؾمٕمك إلقم٤مدة اًمٕمالىم٦م ُمع سمٜمل ُمريـ، ُمتقضًم٤م ذًمؽ سمٕمٌقره إمم اعمٖمرب ذم قم٤مم 

٤ًٌم ًمٚمّمٗمح قمام ىم٤مم سمف دم٤مه ـمريػ1292 ويم٤من اًمّمٗمح ُمـ اًمًٚمٓم٤من . م، وطم٤مُماًل ًمٚمٝمداي٤م ـمٚم

يقؾمػ، اًمذي أُمر وزيره قمٛمر سمـ اًمًٕمقد سمـ ظمرسم٤مش احلِمٛمل سم٘مٞم٤مدة محٚم٦م شمراومؼ 

اًمًٚمٓم٤من حمٛمد اًمٗم٘مٞمف ٓؾمتٕم٤مدة ـمريػ، ومام يم٤من ُمـ قمٛمر سمـ اًمًٕمقد إٓ أن ضب 

وشمِمػم اعمّم٤مدر . اد سمٕمده٤م ظم٤مزم اًمقوم٤مض ًمٌالد اعمٖمرباحلّم٤مر قمغم ـمريػ ًمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م، ع

إضمٜمٌٞم٦م إمم أن ومِمؾ محٚم٦م قمٛمر سمـ اًمًٕمقد قم٤مئد ًمٌٓمقًم٦م ىم٤مئد احل٤مُمٞم٦م اًم٘مِمت٤مًمٞم٦م سمٓمريػ 
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ىمزُم٤من اًمٓمٞم٥م
(1

).  

وٕمهٞم٦م ـمريػ وطم٤مضم٦م دوًمتل سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ هل٤م أقم٤مد اًمًٚمٓم٤من يقؾمػ 

اًمقزير قمٛمر سمـ اًمًٕمقد رهم٦ٌم ذم م يّمح٥م ُمٕمف 1293/ هـ693اًمٙمّرة قمٚمٞمٝم٤م ذم قم٤مم 

آؾمتٗم٤مدة ُمـ ظمؼمشمف اًم٤ًمسم٘م٦م ذم طمّم٤مر ـمريػ، ًمٙمـ ـمريػ اؾمتٕمّم٧م قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمٛمرة 

اًمث٤مٟمٞم٦م ومٕم٤مدوا قمٜمٝم٤م إمم سمالد اعمٖمرب
(2

). 

وًمٕمقدة اًمٕمالىم٤مت اًمًٞمئ٦م سملم سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر سمٕمد ووم٤مة اًمًٚمٓم٤من حمٛمد اًمٗم٘مٞمف 

د اعمخٚمقع اًمتٕم٤مُمؾ ُمع سمٜمل ُمريـ، وُمـ م؛ إلؾم٤مءة اسمٜمف اًمًٚمٓم٤من حمؿ1301/ هـ701ؾمٜم٦م 

سمٕمده ظمٚمٞمٗمتف أسمق اجلٞمقش ٟمٍم سمـ حمٛمد، مل حتدث أي حم٤موًم٦م ٓؾمتٕم٤مدة ُمديٜم٦م ـمريػ، سمؾ 

اؾمتٖمٚم٧م هذه إطمقال اًمًٞمئ٦م ُمـ ىِمٌؾ ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م اًمذيـ وضمدوا هب٤م ومرص٦م ؾم٤مٟمح٦م هلؿ 

ًمالٟم٘مْم٤مض قمغم ُمديٜمتل ضمٌؾ ـم٤مرق واجلزيرة اخلياء
(3

). 

م اشمٗمؼ ومرٟم٤مٟمدو اًمراسمع ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م ُمع ظم٤ميٛمل اًمث٤مين ُمٚمؽ 1309 /هـ709ومٗمل قم٤مم 

أراهمقن قمغم ُمٝم٤ممج٦م دوًم٦م سمٜمل إمحر، وذًمؽ سمٛمٝم٤ممج٦م ظم٤ميٛمل اًمث٤مين عمديٜم٦م اعمري٦م، وومرٟم٤مٟمدو 

اًمراسمع ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، صمؿ يتحد اًمٓمروم٤من سمٕمد حت٘مٞمؼ هدومٝمؿ إول ًمالؾمتٞمالء قمغم ُمديٜم٦م 

صٗمر يم٤مٟم٧م ىمقات ىمِمت٤مًم٦م اًمؼمي٦م واًمٌحري٦م أُم٤مم ُمديٜمتل  وذم احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ. همرٟم٤مـم٦م

ضمٌؾ ـم٤مرق واجلزيرة اخلياء، وسمدأت ؿمـ طمّم٤مر ُمِمدد قمغم اعمديٜمتلم اٟمتٝمك آظمر ؿمٕم٤ٌمن 

م، أي سمٕمد سمْمٕم٦م أؿمٝمر ُمـ سمدء احلّم٤مر سم٤مؾمتٞمالء ومرٟم٤مٟمدو اًمراسمع قمغم 1309/ هـ709قم٤مم 
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ول ضمٌؾ ـم٤مرقضمٌؾ ـم٤مرق وإومراضمف قمـ اجلزيرة اخلياء ايمتٗم٤مًء سمٛمٙمًٌف إ
(1

). 

هبذا احلدث ُوٛم٧م ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق وُمديٜم٦م ـمريػ، يمٚمت٤ممه٤م إمم طمٙمؿ ىمِمت٤مًم٦م اًمتل 

سمدأت شمّم٥م هم٤مراهت٤م قمغم أرايض سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ، سم٤مإلو٤موم٦م ًمؽمصده٤م ًمٚمًٗمـ 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مسمرة عمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق؛ سمٗمْمؾ ؾمٞمٓمرهت٤م قمغم ُمديٜمتلم ُمـ ُمدن اًمٕمدوة 

ل سمف اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ قمغم درضم٦م ُمـ إٟمدًمًٞم٦م، ذم وىم٧م ٓزا

اًمْمٕمػ شُمٕمٞمؼ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سمدور يذيمر دم٤مه ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م رهمؿ اإلوم٤مىم٦م اعمت٠مظمرة 

ٕيب اجلٞمقش دم٤مه أيب اًمرسمٞمع ؾمٚمٓم٤من سمٜمل ُمريـ؛ إلقم٤مدة قمالىم٦م اًمتٕم٤مون يمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م
(2

).  

وـمريػ قم٤مئد ًم٥ًٌم رئٞمس يتٛمثؾ ذم قمدم ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ؾم٘مقط ضمٌؾ ـم٤مرق 

إطم٤ًمن ؾمالـملم اًمدوًمتلم أُمر مح٤مي٦م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وطمتك أُمر اؾمؽمضم٤مقمٝم٤م، 

.  وذًمؽ إلٟمِمٖم٤مهلؿ ذم اخلالف واًمٜمزاع ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

ورهمؿ هذا اًمْمٕمػ إٓ أن أمهٞم٦م اجلزيرة اخلياء ازدادت ًمدى طمٙم٤مُمٝم٤م سمٜمل ُمريـ، 

وهلذا اهتؿ سمٜمل ُمريـ سم٠مُمره٤م ذم صقر ًمق يم٤مٟم٧م . ٟمدًمسيمقهن٤م آظمر راسمط يِمد اعمٖمرب سم٤مٕ

ؾم٤مسم٘م٦م هلذه إطمداث عم٤م ؾم٘مٓم٧م ُمديٜمتل ضمٌؾ ـم٤مرق وـمريػ سمٞمد ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، ومٗمل 

م قملم اًمًٚمٓم٤من أسمق ؾمٕمٞمد قمثامن اعمريٜمل أظم٤مه أسم٤م اًمٌ٘م٤مء يٕمٞمش قمغم 1311/ هـ711قم٤مم 

أسمق ؾمٕمٞمد سم٤مجلزيرة شمٜم٤مزل ــ  م1312/ هـ712ــ  اجلزيرة اخلياء، وسمٕمد قم٤مم ُمـ ذًمؽ

اخلياء حلٙمؿ سمٜمل إمحر إيمثـر اؾمت٘مراًرا ذم هذا اًمقىم٧م، وإىمدر قمغم اًم٘مٞم٤مم سمِم١موهن٤م؛ 
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طمدصم٧م ومتـ وٟمزاقم٤مت سملم أومراد إهة احل٤ميمٛم٦م ــ  ٟٓمِمٖم٤مل سمٜمل ُمريـ سمِمئقهنؿ اًمداظمٚمٞم٦م

ذم هذه اًمٗمؽمة
(1

). 

ًٓ ًمؽمدي اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، قمزم  ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م واؾمتٖمال

قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه إوو٤مع سم٤مإلضمٝم٤مز قمغم آظمر ُمديٜم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م؛ ًمٞمًٝمؾ 

وحت٘مٞمً٘م٤م ًمذًمؽ أقمّدْت ىمِمت٤مًم٦م ىمقاهت٤م . قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٙمٞم٤من اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس

م، ًمٙمـ هقم٦م شمّمدي اًمًٚمٓم٤من إؾمامقمٞمؾ 1316/ هـ716ًمٖمزو اجلزيرة اخلياء ذم قم٤مم 

ىمِمت٤مًم٦م، سمحاميتف ًمٚمجزيرة اخلياء سمًرا وسمحًرا، دومٕم٧م ىمقات ىمِمت٤مًم٦م ًمتٖمٞمػم  سمـ إمحر حلٛمٚم٦م

ُمًػمهت٤م إمم ُمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م
(2

).  

وٟمتٞمج٦م عمح٤موًم٦م ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م اًمًٞمٓمرة قمغم اجلزيرة اخلياء واإلطم٤ًمس سمخٓمر 

ــ  ذًمؽ، ىم٤مُم٧م اعم٘م٤موُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٘مٞم٤مدة اًم٘م٤مئد حيٞمك سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٕمزذم ذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم

سمٛمح٤موًم٦م ٓؾمتٕم٤مدة ضمٌؾ ـم٤مرق ُمـ احلٙمؿ اًم٘مِمت٤مزم، وىمد متٙمـ ــ  م1316/ هـ716

اًمٕمزذم سمٕمد طمّم٤مره جلٌؾ ـم٤مرق قمدة أي٤مم ُمـ دظمقل رسمْمف دون اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمف
(3

). 

وطمرًص٤م قمغم اجلزيرة اخلياء ُمـ هجقم ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م اعمتقىمع طمدوصمف ذم أي وىم٧م، 

ًمٓم٤من أيب ؾمٕمٞمد قمثامن اعمريٜمل، وذًمؽ أيًْم٤م أقم٤مد حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إمحر طمٙمٛمٝم٤م إمم اًمس

يمام . م1328/ هـ729ٓؿمتداد محالت ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م قمغم همرٟم٤مـم٦م، ويم٤من ذًمؽ ذم قم٤مم 

م 1331/ هـ732حترك اًمًٚمٓم٤من حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ذم اًمراسمع واًمٕمنميـ ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 

. ى قمغم سمالدهإمم اعمٖمرب ًمٓمٚم٥م ٟمجدة وقمقن اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ ُمـ اؿمتداد وـم٠مة اًمٜمّم٤مر

وإلٟمج٤مد إٟمدًمس رأى اًمًٚمٓم٤من أسمق احلًـ أن ذًمؽ ًمـ يتؿ إٓ سم٤مؾمتٕم٤مدة ُمدن اًمٕمدوة 

شم٘مدر  ةوسمحري ةومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن وضمف اسمٜمف أسم٤م ُم٤مًمؽ قمغم رأس محٚم٦م قمًٙمري٦م سمري. إٟمدًمًٞم٦م

                                                 

.  122، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 104، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (1)

: حمٛمد يمامل. 117، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج :حمٛمد قمٜم٤من. 234، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: اسمـ ظمٚمدون    (2)

.  32يقؾمػ إول، ص

.  528إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (3)



سمخٛم٦ًم آٓف ُم٘م٤مشمؾ، ضب هب٤م احلّم٤مر قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق سمٛم٤ًمقمدة اًمًٚمٓم٤من حمٛمد اسمـ 

أن ُأضمؼمت احل٤مُمٞم٦م اًم٘مِمت٤مًمٞم٦م قمغم شمًٚمٞمؿ اعمديٜم٦م ذم يقم اًمثالصم٤مء اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي  إؾمامقمٞمؾ إمم

م، ومٕم٤مدت ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق إمم طم٤مضة اإلؾمالم سمٕمد أن 1332/ هـ733احلج٦م ُمـ قم٤مم 

داُم٧م حت٧م طمٙمؿ اًم٘مِمت٤مًمٞملم ُمدة أرسمٕم٦م وقمنميـ قم٤مًُم٤م
(1

). 

ويده سم٤مًمٕمدة واًمٕمت٤مد وُم٤م إن ووع أسمق ُم٤مًمؽ يده قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق طمتك ؾم٤مرع إمم شمز

واًمذظمػمة ُمـ اجلزيرة اخلياء سمٕمد أن أىم٤مم سم٤مجلٌؾ حيٞمك سمـ ـمٚمح٦م سمـ حمكم وزير واًمده، 

وىمد سمذل ذم ذًمؽ ضمٝمًدا يمٌػًما ًمدرضم٦م أٟمف أظمذ يٜم٘مؾ اعم١من قمغم ومرؾمف، يامصمٚمف ذم ذًمؽ 

اًمًٚمٓم٤من يقؾمػ سمـ إمحر، وىمد اختذ أسمق ُم٤مًمؽ هذا اإلضمراء ظمقوًم٤م ُمـ قمقدة اًمٜمّم٤مرى 

ع أيدهيؿ قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق ىمٌؾ اؾمت٘مراره سمٞمد اعمًٚمٛملمًمقض
(2

)  .

وىمد يم٤من طمرص أيب ُم٤مًمؽ ذم حمٚمف، ومام اؾمتٕم٤مد اعمًٚمٛمقن ضمٌؾ ـم٤مرق طمتك ؾم٤مرع 

وًمٗمرض . أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم سمٜمٗمًف ي٘مقد ضمٜمده إلقم٤مدة اًمًٞمٓمرة قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق

ك ذم قم٤مم اًمًٞمٓمرة قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق ضب أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم أؾمقاره سم٤معمج٤مٟمٞمؼ، وذل

م، طمٞم٨م قم٤مد أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم قمـ ضمٌؾ ـم٤مرق دون أن حي٘مؼ ُم٤م 1333/ هـ734

وسم٢مهن٤مء أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم طمّم٤مر ضمٌؾ ـم٤مرق فمٝمر ُمدى طمرص . يم٤من يّمٌق إًمٞمف

اًمًٚمٓم٤من أسمق احلًـ قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق؛ سمتحّمٞمٜمف سمٙم٤موم٦م وؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع، وإىم٤مُم٦م دار ًمّمٜم٤مقم٦م 

؛ ًمٙمل يٌ٘مك سمٛم٠مُمـ ُمـ هجامت اًمٜمّم٤مرى اًمتل ًمـ اًمًٗمـ سمف، وشمزويده سم٤مًمذظم٤مئر واعم١من

شمٌتٕمد ـمقياًل قمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(3

). 

                                                 

، ةاًمٚمٛمح٦م اًمٌدري: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 31ديقان اًمّمٞم٥م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 535، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، : اعم٘مري. 297أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 29يمٜم٤مؾم٦م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 81 – 80ص

ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، : اًمٕمٛمري. 213 – 212، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 452 – 451، ص1ج

، 4دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 122 – 121، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 236 – 235، ص4ج

.  33 – 32يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 100اًمٙمت٤مسم٤مت، ص: قم٤مـمػ ُمٜمّمقر. 144ص

Salma Khadra: The Legacy, P 80. 

. 122 – 121، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (2)

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد . 79، صةاًمٚمٛمح٦م اًمٌدري: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 152ص، 3اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (3)



وخل٤ًمرة اًمٜمّم٤مرى جلٌؾ ـم٤مرق وقمدم متٙمٜمٝمؿ ُمـ اؾمتٕم٤مدشمف، أذاىم٧م ضمٞمقؿمٝمؿ ممٚمٙم٦م 

همرٟم٤مـم٦م ويالت احلرب، طمتك اٟمدومع اًمًٚمٓم٤من أسمق احلج٤مج سمـ إمحر ًمٓمٚم٥م اعم٤ًمقمدة ُمـ 

أرؾمؾ اسمٜمف أسم٤م ُم٤مًمؽ ًمدومع ضر ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م قمـ اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ اعمريٜمل اًمذي 

ورهمؿ سمٕمض ُم٤م طم٘م٘مف أسمق ُم٤مًمؽ ُمـ اٟمتّم٤مرات، إٓ أن هزيٛمتف ؾمٜم٦م . ممٚمٙم٦م همرٟم٤مـم٦م

م ذم شمٚمؽ اعمٕمريم٦م اًمدُمقي٦م، وُم٘متٚمف هب٤م، يم٤مٟم٧م سمداي٦م همٚم٦ٌم اًمٜمّم٤مرى قمغم 1339/ هـ740

اعمًٚمٛملم سم٤ًمطم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(1

).  

دث ٓسمٜمف طمتك أقمّد اًمُٕمدة خلقض همامر اًم٘مت٤مل ُمع ومام أن قمٚمؿ أسمق احلًـ سمام ح

. اًمٜمّم٤مرى صم٠مًرا عم٘متؾ اسمٜمف، وؾمٕمٞمـ٤ًم ذم وىم٧م واطمد ٓؾمتٕم٤مدة ُمديٜم٦م ـمريػ ُمـ يد اًمٜمّم٤مرى

وهلـذه اعمٕمريم٦م اؾمتٕم٤من أسمق احلًــ سم٤مًمًٚمٓمـ٤من احلٗميص اعمتقيمـؾ سمـ أيب حيٞمك، اًمذي أُمده 

زيد اسمـ ومرطمقن ىم٤مئد أؾمٓمقل سم٘مٞم٤مدة  ةسمحٛمٚم٦م قمًٙمري٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ ؾم٧م قمنمة ىمٓمٕم٦م سمحري

هبذا اًمتح٤مًمػ ضب أسمق . سمج٤مي٦م، يمام ؿم٤مريمف هذه احلٛمٚم٦م اًمًٚمٓم٤من أسمق احلج٤مج سمـ إمحر

احلًـ طمّم٤مًرا سمرًي٤م وسمحرًي٤م قمغم ُمديٜم٦م ـمريػ سمٕمد قمٌقر ؿم٤مق عمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق طمٞم٨م 

يم٤مٟم٧م سمف أؾم٤مـمٞمؾ ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م حت٤مول ُمٜمٕمف ُمـ اًمٕمٌقر إمم إٟمدًمس سم٠مُمر ُمـ أًمٗمقٟمًق 

. احل٤مدي قمنم، رهمؿ أن قمٌقر ىمقات سمٜمل ُمريـ يم٤من سمٛمئ٦م وأرسمٕملم ضمٗمٜم٤ًم همزوًي٤م

م طمتك 1340/ هـ741وُم٤م إن قمؼم أسمق احلًـ إمم إٟمدًمس صم٤مًم٨م حمرم ُمـ قم٤مم 

ضب احلّم٤مر قمغم ـمريػ سم٘مقات سمٚمغ قمدده٤م ؾمـتلم أًمػ ُم٘م٤مشمؾ، وٟمّم٥م آٓت احلرب 

 اجلزيرة اخلياء، وزوده سمٛمدد يمام قملّم حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ شم٤مطميي٧م واًمًٞم٤م قمغم. قمٚمٞمٝم٤م

                                                                                                                                               

ُمريمز  ، ُمٜمِمقرات1، ط3ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙم٤ٌمر قمغم اًمٓمٌ٘م٤مت وإقمّم٤مر، حت٘مٞمؼ ـمٞم٤مر آًمتك ىمقٓج، ج: اًمذهٌل

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، : اعم٘مري. 1541م، ص1995/هـ1416اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمع ًمقىمػ اًمدي٤مٟم٦م اًمؽميمل، اؾمت٤مٟمٌقل، 

، 3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 236 – 235، ص4ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 452 – 451، ص1ج

.  339، ص2احلٚمؾ، ج: ؿمٙمٞم٥م. 144يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمٛمـ٤مل. 122 – 121ص

: ُمٝمج٦م أُملم. 127 – 126، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 36ديقان اًمّمٞم٥م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

.  113ؾم٘مقط إٟمدًمس، ص



٤ًٌم ٕي ـم٤مرئ قمًٙمري ُمع ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ اًمػميٜم٤مين حتً
(1

). 

وقمغم اجلٝم٦م إظمرى يم٤من أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم ىمد أقمد ظمٓم٦م َهَدَف ُمـ ظمالهل٤م 

وذًمؽ سم٢مرؾم٤مًمف . إوٕم٤مف ىمقات اعمًٚمٛملم اعمح٤مسة ًمٓمريػ، وُمـ صمؿ آٟم٘مْم٤مض قمٚمٞمٝم٤م

ُمتف ىمٓمع ـمريؼ اإلُمدادات ُمـ اعمٖمرب إمم ٕؾمٓمقل سمحري عمْمٞمؼ ضمٌؾ ـمـ٤مرق ُمف

إٟمدًمس؛ ٓؾمتٜمزاف ُم١من وقمت٤مد اعمًٚمٛملم، صمؿ ىم٤مم أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر، 

وسمتح٤مًمػ ُمع ىمريٌف أًمٗمقٟمًق اًمراسمع ُمٚمؽ اًمؼمشمٖم٤مل، وسمدرو اًمراسمع ُمٚمؽ أراضمقن سمِمـ 

 30/ هـ741هجٛم٦م قمًٙمري٦م قمغم ضمٞمقش اعمًٚمٛملم ذم اًمث٤مُمـ ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م 

م، قمروم٧م ذم اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م سمٛمٕمريم٦م ـمريػ، وذم اعمّم٤مدر 1340أيمتقسمر ــ  شمنميـ

وسم٤مإلو٤موم٦م ٓؾمتٜمـزاف أًمٗمقٟمًق احل٤مدي . (Bataalla Del Rio Salado)إؾم٤ٌمٟمٞم٦م سمـ 

قمنم ًم٘مقة اعمًٚمٛملم، يم٤من ىمد أرؾمؾ ومرىم٦م ُمـ ضمٞمِمف متّٙمٜم٧م قمغم طملم همٗمٚم٦م ُمـ اًمٕمًس 

. ًمٞمٚم٦م ُمـ يقم اًم٘مت٤مل دظمـقل ُمديٜم٦م ـمريػ، واعمٙمقث هب٤م ىمٌؾ

وقمٜمدُم٤م سمدأ اًم٘مت٤مل سملم اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى ظمرضم٧م هذه اًمٗمرىم٦م، وه٤ممج٧م ُم١مظمرة 

ضمٞمش اعمًٚمٛملم، مم٤م أدى ٓظمتالل صٗمقومٝمؿ وهزيٛمتٝمؿ هزيٛم٦م ٟمٙمراء، وصؾ هب٤م ضمٜمد 

وامم ضمقار . اًمٜمّم٤مرى إمم ومًٓم٤مط اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ وىمتٚمقا ُمـ سمف ُمـ اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل

سمؼم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، يم٤مٟم٧م هزيٛمتٝمؿ سمٛمٞم٤مه ؾم٤مطمٚمف، ظمنوا هب٤م ؾمًٌٕم٤م هزيٛم٦م اعمًٚمٛملم 

ةوؾمتلم ىمٓمٕم٦م سمحري
(2

). 
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سمتح٘مٞمؼ هذا اًمٜمٍم ــ  زقمٞمؿ ىمقى ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤مــ  مل يٙمتِػ أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم

. دون أن حي٘مؼ ُمٙم٤مؾم٥م شمْم٤مف ًمّم٤محلف، ويٙمقن هب٤م دقمؿ عمقىمٗمف ذم ساقمف ُمع اعمًٚمٛملم

ة ُمقاشمٞم٦م ًمٙمل يًٞمٓمر أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم قمغم إطمدى ُمدن وهبذه اًمٚمحٔم٦م يم٤مٟم٧م اًمٗمرص

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وًمذًمؽ وضمف ىمقاشمف ًمٗمرض احلّم٤مر قمغم اجلزيرة اخلياء ُم٤ٌمذة سمٕمد 

اٟمتٝم٤مء ُمٕمريم٦م ـمريػ، سمؾ دم٤موز إُمر ذًمؽ إمم ٟمدائف ًمٚمحرب اعم٘مدؾم٦م ود اعمًٚمٛملم، 

اًمٙمقٟم٧م : إٟمجٚمؽما ُمٜمٝمؿ ومقومدت إًمٞمف مجقع ُمـ إوروسمٞملم ذم ُم٘مدُمتٝمؿ قمدد ُمـ أُمراء

دريب، واًمٙمقٟم٧م ؾم٤مًمًؼمي، واًمٙمقٟم٧م هم٤مؾمٓمقن، واًمٙمقٟم٧م دومقا، واًمٙمقٟم٧م دوسمٞم٤مرن 

. وهمػمهؿ

وسمتٚمؽ اًم٘مقات إوروسمٞم٦م ضب أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم طمّم٤مًرا ُمِمدًدا قمغم اجلزيرة 

ومل يٙمـ . اخلياء اؾمتٕم٤من سمف سم٤مًمٗمٕمٚم٦م واًمّمٜم٤مع، يمام اختذ سمٞمقشًم٤م ُمـ اخلِم٥م ًمٚمجٜمد

ؾمٚمٛملم ؾمقى ُم٤م يم٤من ًمٚمًٚمٓم٤من أيب احلج٤مج ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م جلٞمقش اًمٜمّم٤مرى ُمـ ًمًالـملم امل

ظمالل ُم٘م٤مُمف سمجٌؾ ـم٤مرق، وحم٤موٓت اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ إليّم٤مل رء ُمـ اعمدد إمم 

وأُم٤مم احلّم٤مر اعمِمدد ُمـ ىِمٌؾ اًمٜمّم٤مرى، وىمٚم٦م يد اعمًٚمٛملم، ظم٤مرت . اجلزيرة اخلياء

أهٚمٝم٤م إىم٤مُم٦م اًمّمٚمح ُمع اًمٜمّم٤مرى قمغم ىمقى اجلزيرة اخلياء سمٕمد قمنميـ ؿمٝمًرا، وـمٚم٥م 

وشمؿ ذًمؽ آشمٗم٤مق ذم قم٤مم . أن ُيًٚمٛمقا اعمديٜم٦م ُم٘م٤مسمؾ أُم٤من أهٚمٝم٤م، وُمـ هب٤م ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم

م، وهبذا ؾم٘مٓم٧م اجلزيرة اخلياء سمٞمد ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م1342/ هـ743
(1

) .
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ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ظمْمقع ـمريػ ذم هذا اًمقىم٧م يم٤من ًمف دور يمٌػم ذم متٙملم ىمقات 

إظمْم٤مع ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء، وهل اعمديٜم٦م إىمرب إًمٞمٝم٤م، يمام أن إـمالًم٦م  اًمٜمّم٤مرى ُمـ

ـمريػ قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق ُمّٙمٜم٧م اًمٜمّم٤مرى ُمـ إيّم٤مل اإلُمدادات اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ دول 

. ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م وهمػمه٤م ُمـ دول أورسم٤م إمم اًم٘مقات اعمح٤مسة ًمٚمجزيرة اخلياء

اعمًٚمٛملم، ومً٘مقـمٝم٤م إمم ضمقار  مل يٙمـ ؾم٘مقط اجلزيرة اخلياء سم٤مُٕمر اهللم قمغم

ؾم٘مقط ـمريػ ُيٕمد طمدصًم٤م ظمٓمػًما قمغم اًمٙمٞم٤من اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس، وىمد اشمْمح صدى 

ذًمؽ قمغم اعمراؾمالت اًمتل مت٧م سملم اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ اعمريٜمل، واًمًٚمٓم٤من إؾمامقمٞمؾ سمـ 

حمٛمد سمـ ىمالوون، اًمتل اىمتٍمت قمغم ُم٤م طمؾ سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُم٤م ؾم٘مط ُمٜمٝم٤م، وُم٤م 

زال سمٞمد اعمًٚمٛملمٓ
(1

طمدوث هذه اعمراؾمالت يٕمٙمس ُمدى أمهٞم٦م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . (

ًمدى ه١مٓء اًمًالـملم ذم اًمٍماع اًم٘م٤مئؿ ُمع ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، وًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٤مزدي٤مد هجٛم٦م 

.  ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م قمغم اعمديٜم٦م إظمػمة ُمـ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق

ىمٞمؼ قمدة اٟمتّم٤مرات قمغم دوًم٦م سمٜمل إمحر، ومٌٕمد أن متٙمـ أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم ُمـ شمح

ُمٜمٝم٤م حم٤مسة قم٤مصٛمتٝمؿ همرٟم٤مـم٦م إمم أن أضمؼم أهٚمٝم٤م قمغم دومع إشم٤موة، وهدٟم٦م عمدة قمنمة 

م وحم٤مسشمف عمدة ىم٤مرسم٧م 1349/ هـ750ىم٤مم سمٕمده٤م سمٛمٝم٤ممج٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م . ؾمٜمقات

ــ  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمفــ  اًمًٜم٦م، يم٤مد سمٜمٝم٤ميتٝم٤م أن يً٘مط ضمٌؾ ـم٤مرق سمٞمده، همػم أن ُمِمٞمئ٦م اهلل

ؿم٤مءت أن يٌ٘مك ضمٌؾ ـم٤مرق إؾمالُمًٞم٤م ًمٗمؽمة ُم٤م، طمٞم٨م دّب اًمٓم٤مقمقن سمجٞمش أًمٗمقٟمًق 

احل٤مدي قمنم، وشمقذم هق سمًٌٌف أصمٜم٤مء طمّم٤مره جلٌؾ ـم٤مرق ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ حمرم ؾمٜم٦م 

وىمد أفمٝمر أهؾ ضمٌؾ ـم٤مرق . م، ومٕم٤مدت ضمٞمقؿمف سمت٤مسمقشمف إمم ىمِمت٤مًم٦م1350/ هـ751

ة ذم مح٤مي٦م ُمديٜمتٝمؿ واًمتٛمًؽ هب٤م، ذم وىم٧م ايمتٗم٧م سمف شمدقمٛمٝمؿ احل٤مُمٞم٦م اعمريٜمٞم٦م سم٤ًمًم٦م يمٌػم

ضمٞمقش اعمًـٚمٛملم سم٘مٞم٤مدة أيب احلجـ٤مج سم٤معمراسمٓم٦م ظمٚمػ ضمٞمش أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم
(2

). 
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وسم٤مٟمٗمراج احلّمـ٤مر قمـ ضمٌؾ ـم٤مرق شمٜمٗمس اعمًٚمٛمقن سم٤مٕٟمدًمس واعمٖمرب اًمّمٕمداء، 

و احل٤مدي قمنم وأظمذ ؾمٚمٓم٤من إٟمدًمس أسمق احلج٤مج يٌٕم٨م اًمرؾم٤مئؾ ُمًتٌنًما سمقوم٤مة أًمٗمقٟمس

رؾم٤مًم٦م ًمٚمًٚمٓم٤من أيب قمٜم٤من اعمريٜمل، ورؾم٤مئؾ : وظمالص ضمٌؾ ـم٤مرق، وُمـ شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ

ًمرقم٤مي٤مه سم٤مٕٟمدًمس، ُمٜمٝم٤م رؾم٤مًم٦م عمديٜم٦م اعمري٦م
(1

).  

ؽ اعمًٚمٛملم  ًُّ وىمد أدت محٚم٦م أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق إمم ازدي٤مد مت

ومل يٙمـ هذه آهتامم . ؾمالُمٞم٦مسمجٌؾ ـم٤مرق، واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف؛ ًمٞمٌ٘مك وٛمـ ُمٕمٞم٦م اعمدن اإل

م وىمػ 1355/ هـ756ُم٘متًٍما قمغم اًمًالـملم، ومٗمل اًم٤ًمدس ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ُمـ قم٤مم 

أهؾ ضمٌؾ ـم٤مرق ود طم٤ميمٛمٝمؿ قمٞمًك سمـ أيب ُمٜمديؾ اًمذي يم٤من يًٕمك ًمالؾمت٘مالل سمجٌؾ 

ومام يم٤من ُمـ أهؾ ضمٌؾ ـم٤مرق إٓ أن صم٤مروا . ـم٤مرق، وآٟمْمقاء حت٧م راي٦م ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م

وه سم٤مًم٘مٚمٕم٦م اًمٙمؼمى سمجٌؾ ـم٤مرق إمم أن ؾمٚمؿ ٟمٗمًف واسمٜمف هلؿ، وم٘م٤مُمقا وده، وطم٤مس

وسمٜمٝم٤مي٦م هذه اًمثقرة أرؾمؾ اًمًٚمٓم٤من أسمق قمٜم٤من اسمٜمف . سم٢مرؾم٤مهلام إمم اعمٖمرب، وهب٤م شمؿ إقمداُمٝمام

أسم٤م سمٙمر اًمًٕمٞمد جلٌؾ ـمـ٤مرق واًمًٞم٤م قمٚمٞمف، سمٕمد ُمِم٤مورة ُمع ؾمٚمٓم٤من سمٜمل إمحر اًمٖمٜمل سم٤مهلل، 

م1356/ هـ757 اًمٕمنم إومم ُمـ حمرم ؾمٜم٦م ويم٤من وصقل أيب سمٙمر ًمٚمجٌؾ ذم
(2

).  

وحلًـ ـمـ٤مًمع دوًمتل سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر مل يًتج٥م ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م هلذا اًمث٤مئر، 

رهمؿ شمقاضمد أؾم٤مـمٞمٚمٝمؿ اًمٌحري٦م سمٛمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، يم٠مؾمٓمقل سمٓمره ص٤مطم٥م سمرؿمٚمقٟم٦م، 
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. 236 – 235، ص4ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 40 – 39ديقان اًمّمٞم٥م، ص



واًم٘م٤مئؿ سم٤مجلزيرة اخلياء
(1

). 

إٟمدًمًٞم٦م إمم أن يم٤مٟم٧م صحقة اًمًٚمٓم٤من وقمغم هذه احل٤مل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اؾمتٛمرت اًمٕمدوة 

اؾمتٖمؾ وىمققمٝم٤م . اًمٖمٜمل سم٤مهلل، اًمتل واوم٘متٝم٤م طمروب داظمٚمٞم٦م سملم دول ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م

اًمًٚمٓم٤من اًمٖمٜمل سم٤مهلل، وأطمرز قمدًدا ُمـ آٟمتّم٤مرات قمغم ىمقات اًمٜمّم٤مرى ذم طمّمـ ُمٜمتٞمؾ 

متٙمـ مم ضمقار شمٚمؽ آٟمتّم٤مرات إو. وطمّمـ احلقيز، يمام اؾمتقمم قمغم ٟمقاطمل قمدة سمجٞم٤من

م ُمـ اؾمتٕم٤مدة اجلزيرة اخلياء 1368/ هـ770اًمٖمٜمل سم٤مهلل ذم ؿمٝمر ذي احلج٦م ُمـ قم٤مم 

.  ُمـ يد اًمٜمّم٤مرى

وىمد شمؿ ذًمؽ قمٜمدُم٤م أوقمز اًمًٚمٓم٤من قمٌداًمٕمزيز اعمريٜمل إمم اًمًٚمٓم٤من اًمٖمٜمل سم٤مهلل 

سم٤مؾمتٖمالل اٟمِمٖم٤مل ٟمّم٤مرى ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، واًم٘مٞم٤مم سم٤مؾمتٕم٤مدة اجلزيرة اخلياء، وًمف ُمـ 

قمزيز اعمدد سم٤معم٤مل وإؾم٤مـمٞمؾ؛ ٟٓمِمٖم٤مًمف سمٗمتٜم٦م أيب اًمٗمْمؾ سمـ أيب ؾم٤ممل وقم٤مُمر اًمًٚمٓم٤من قمٌدال

وهبذه اعم٤ًمقمدة حترك اًمًٚمٓم٤من اًمٖمٜمل سم٤مهلل إمم اجلزيرة اخلياء، وضب قمٚمٞمٝم٤م . سمـ حمٛمد

وسمٕمد أي٤مم ىمالئؾ ؿمٕمر اًمٜمّم٤مرى سم٤مهلالك ًمٕمٚمٛمٝمؿ . طمّم٤مًرا اؾمتخدم ومٞمف أٓت احلرسمٞم٦م

ُمـ اًمًٚمٓم٤من اًمٖمٜمل سم٤مهلل، وظمرضمقا قمـ اجلزيرة اخلياء، سمٌٕمد اًمٜمٍمة، ومٓمٚمٌقا اًمّمٚمح 

ومٕم٤مدت ًمٚمٛمًٚمٛملم وأىمٞمٛم٧م هب٤م ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم
(2

).  

ًمٙمـ وٕمػ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٖمرب وإٟمدًمس دومع سمٜمل إمحر إمم هدم أؾمقار 

وىمالع اجلزيرة اخلياء ظمقوًم٤م ُمـ وىمققمٝم٤م سمٞمد ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م
(3

وهٜم٤م يم٤من ؾمقء اًمتٍمف  ،(

ومٝمدم أؾمقار اجلزيرة اخلياء وىمالقمٝم٤م . ن اعمًٚمٛملم، وهقم٦م وٞم٤مع دوًم٦م سمٜمل إمحرجمٚم٦ٌم هلقا

أوم٘مد سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر ىم٤مقمدة ًمتٛمقيـ ومح٤مي٦م إٟمدًمس، يمام ُمٜمح ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ومرص٦م 

                                                 

.  250، ص2احلٚمؾ، ج: ؿمٙمٞم٥م    (1)

احلٚمؾ، : اعمٕمًٙمري. 452، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 88 – 87، ص2اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)
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يمام زاد . شمريمٞمز هجامهتؿ قمغم ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق اًم٘م٤مقمدة اإلؾمالُمٞم٦م إظمػمة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

اع سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر، اًمذي ئمٝمر أن أهٚمف أظمذوا يٌحثقن قمٛمـ يٕمٞمٜمٝمؿ إُمر ؾمقًءا س

. قمغم سم٘م٤مء ُمديٜمتٝمؿ سم٠ميدهيؿ ذم فمؾ هجامت ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م اعمتٙمررة

وىمد اؾمتٛمر اًمٜمزاع سملم اإلظمقة سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر ُمٜمذ إقمالن أهؾ ضمٌؾ ـم٤مرق 

اول ومٞمف ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م م، وهق اًمٕم٤مم اًمذي ح1410/ هـ813شمٌٕمٞمتٝمؿ ًمٌٜمل ُمريـ ذم قم٤مم 

م قمٜمدُم٤م دظمؾ إُمػم أسمق 1414/ هـ817ذم ذي احلج٦م ُمٜمف إظمْم٤مع ضمٌؾ ـم٤مرق، إمم قم٤مم 

احلًـ ُمٕمز اًمدوًم٦م أظمق اًمًٚمٓم٤من أسمق احلج٤مج يقؾمػ ضمٌؾ ـم٤مرق سمٕمد طمّم٤مر سمري 

س اًمًٚمٓم٤من يقؾمػ ُمدة احلّم٤مر سمًٜمقاشمف اخلٛمس يمٚمٝم٤م ٕضمؾ اًمًٞمٓمرة . وسمحري وىمد يمرَّ

اٟمف ًمٕمدد ُمـ اعمدن واحلّمقن يم٠مٟمت٘مػمة، وُمٜمتِم٤مىمر، وطمّمـ قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق رهمؿ وم٘مد

٤ًٌم قمغم  اًمّمخرة، وهذا يمٚمف أدى سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل إمم إوٕم٤مف دوًم٦م سمٜمل إمحر، مم٤م أصمر ؾمٚم

ُم٘م٤موُم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق هلجامت ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ومٞمام سمٕمد
(1

). 

وٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م هلذا اًمْمٞم٤مع اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري شمٙم٤مًم٧ٌم محالت ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م قمغم 

م ىمرب ضمٌؾ ـم٤مرق، هزم هب٤م 1406/ هـ809ؾمٜم٦م  ةـم٤مرق، ويم٤من أوهل٤م محٚم٦م سمحري ضمٌؾ

/ هـ809اًمًٚمٓم٤من يقؾمػ أسم٤م قمٌداهلل إين، وقم٘مد اشمٗم٤مق ُأىمر سمف هدٟم٦م عمدة قم٤مُملم وذًمؽ ذم 

صمؿ يم٤مٟم٧م يمرة اًمٜمّم٤مرى قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق سم٘مٞم٤مدة إٟمريٙمل دي . م1406اًم٤ًمدس ُمـ أيمتقسمر ؾمٜم٦م 

وًمٕمدم متٙمـ . ن هذه احلٛمٚم٦م سم٤مءت سم٤مًمٗمِمؾ؛ ًمٖمرق ىم٤مئده٤مم، ًمؽ1410/ هـ831همقزُم٤من ؾمٜم٦م 

م 1436/ هـ840ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ُمـ حت٘مٞمؼ رء يذيمر قمـ ـمريؼ اًمٌحر، ٟمجدهؿ ذم قم٤مم 

ورهمؿ يمؼم احلٛمٚم٦م إٓ أن . يٖمػمون قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمؼم إٟمدًمز سم٘مٞم٤مدة طم٤ميمؿ ًمٌٚم٦م

يمٌػم ُمـ ضمٜمده أهؾ ضمٌؾ ـم٤مرق متٙمٜمقا ُمـ ُم٤ٌمهمتتٝم٤م، وىمتؾ ىم٤مئده٤م وقمدد
(2

). 

وُمـ ظمالل محٚم٦م طم٤ميمؿ ًمٌٚمف، وُم٤م ىمٌٚمٝم٤م يتْمح أن ؾمالـملم سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر 
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أصٌح ٓ طمقل هلؿ وٓ ىمقة دم٤مه ضمٌؾ ـم٤مرق ومح٤ميتف، مل ٓ ودوًم٦م سمٜمل ُمريـ ؾم٘مٓم٧م سمٕمد 

ودوًم٦م سمٜمل إمحر . قمغم يد سمٜمل وـم٤مســ  م1464/ هـ869ــ  ؾم٘مقط ضمٌؾ ـم٤مرق سمٕم٤مُملم

وىم٧م ذم همرٟم٤مـم٦م وُم٤م حيٞمط هب٤ماٟمحٍمت ذم هذا ال
(1

)  .

ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ هذه اًمٔمروف وإطمداث يم٤من ؾم٘مقط ضمٌؾ ـم٤مرق سمٞمد ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م 

م ؾم٘مقط ضمٌؾ ـم٤مرق سمٞمد ىم٤مئد اجلٞمش 1462/ هـ867ُم٠ًمًم٦م وىم٧م، وىمد ؿمٝمد قم٤مم 

اًم٘مِمت٤مزم رودرجيق سمقٟمز ديٚمٞمقن دوق ُمديٜم٦م ؾم٤ممل
(2

وسمٜمٝم٤مي٦م آظمر صمٖمقر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م  .(

وم٤مإلُمدادات اًمٕمًٙمري٦م . دوًم٦م سمٜمل إمحر واًمقضمقد اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمسسمدأت هن٤مي٦م 

اٟم٘مٓمٕم٧م قمـ سمٜمل إمحر، وهل ذم إصؾ وٕمٗم٧م ُمٜمذ ؾمـ٘مقط دوًم٦م سمٜمل ُمريـ، يمقن سمٜمل 

وـم٤مس مل يٙمقٟمقا ذم ُمًتقى سمٜمل ُمريـ ُمـ طمٞم٨م إُمداد إٟمدًمس، يمام أن هجرات 

ن أقم٤ٌمء دوًم٦م سمٜمل إمحر اعمًٚمٛملم إمم ُمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م وُمٜمٝمؿ ؾمٙم٤من ضمٌؾ ـم٤مرق زادت م

اًمتل هقت أُم٤مم احت٤مد اعمٚمؽ ومرٟم٤مٟمدو اًمراسمع ُمٚمؽ أراهمقن واعمٚمٙم٦م إيزاسمٞمال ُمٚمٙم٦م ىمِمت٤مًم٦م ؾمٜم٦م 

م1491/ هـ897
(3

).  

م يم٤مٟم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م آظمر ىمدم يٓم٠مه٤م اعمًٚمٛمقن 710/ هـ92وقمغم ٟم٘مٞمض قم٤مم 

يم٤من اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ُمـ سمالد إٟمدًمس هبجراهتؿ اعمتت٤مسمٕم٦م إمم سمالد اعمٖمرب، وُمٜمٝمؿ س

م سمدأ ظمروج أهؾ اجلزيرة اخلياء إمم ـمٜمج٦م، وأهؾ 1491/هـ897ومٛمٜمذ اٟم٘مْم٤مء قم٤مم 

م ٟم٘مؾ إُمػمال دون ظمقان 1610/ هـ1019ـمريػ إمم أؾمٗمل، وآزُمقر، وأٟمٗمف، وذم قم٤مم 
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Huge Seymour: Andalusia, P 13.Salma Khadra: The Legacy, P 82 – 83 . 



دي ُمٜمدوزا اعمدضمٜملم
(1

ويم٤من هذا اخلروج ًمٚمٛمًٚمٛملم هق . ُمـ ضمٌؾ ـم٤مرق ًم٤ًمطمؾ اعمٖمرب (

مل يٕمقدوا سمٕمده إمم إٟمدًمس رهمؿ سمٕمض اعمح٤موٓت اًمتل وصؾ ىم٤مدهت٤م إمم اخلروج اًمذي 

ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، يمٖمزوة أُمػم اًمٌحر ظمػماًمديـ سمرسمروؾم٤م قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

م، واًمتل يم٤مد هب٤م اًمٖمزاة أن يًتقًمقا قمغم ضمٌؾ ـم٤مرق ُمـ يد إؾم٤ٌمن1540/ هـ947
(2

)
(3

) .

٤م وسمخت٤مم اًم٤ٌمب اًمًٞم٤مد ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م  ًً شمٙمقن ُمدهن٤م ىمد أمت٧م ؾمٌٕمامئ٦م ومخ

وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م وٛمـ اًمٙمٞم٤من اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس ؾم٤ممه٧م هب٤م يمام دمغم ذم أهمٚم٥م إطمداث 

 .اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وظم٤مص٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٕمالىم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سملم إٟمدًمس واعمٖمرب
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اؾمؿ أـمٚمؼ قمغم اعمًٚمٛملم اًمذيـ سم٘مقا سم٤مٕٟمدًمس سمٕمد ظمروج احلٙمؿ اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م، ويم٤مٟمقا قمغم طم٤مل : اعمدضمٜمقن    (1)

: اٟمٔمر احلجل. أي اعمًٚمؿ اًمّمٖمػم (Los Moriscos)ُمـ اًمْمٕمػ طمتك قمرومقا أيًْم٤م سمٛمًٛمك اعمقريًٙمٞملم 

. 569اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص

م سمًٞمٓمرة اإلٟمجٚمٞمز قمٚمٞمف سمٕمد طمّم٤مرهؿ ًمف سمًرا وسمحًرا ُمدة 1704/ هـ1117وم٘مد إؾم٤ٌمن ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م     (2)

.  93، ص7 – 3آؾمت٘مّم٤م، ج: اٟمٔمر اًمٜم٤مسي. صمالصم٦م أي٤مم، وٓزال سمٞمدهؿ إمم يقُمٜم٤م هذا

اعمٖمرب، وٌٓمف اًمٗمريد  ٟمٌذة اًمٕمٍم ذم أظم٤ٌمر ُمٚمقك سمٜمل ٟمٍم شمًٚمٞمؿ همرٟم٤مـم٦م وٟمزوح إٟمدًمًٞملم إمم: جمٝمقل    (3)

دراؾمـ٤مت وسمحقث، : اًمٓمٞمٌل. 48م، ص2002/ هـ1423، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمقر ؾمٕمٞمد، 1اًمًٌت٤مين، ط

أوراق شم٤مرخيٞم٦م سمحر : ؾمحر اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز ؾم٤ممل. 284اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ص: حمٛمد اعمٜمقين. 294ص

دوًم٦م : حمٛمد قمٜم٤من. 276م، ص2006، ةُمتقؾمٓمٞم٦م ُمـ اًمٕمٍم اإلؾمالُمل، ُم١مؾم٦ًم ؿمـ٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م، اإلؾمٙمٜمدري

.  156   -9إٟمدًمًٞمقن وهجراهتؿ، ص: حمٛمد رزوق. 311، ص4اإلؾمالم، ج
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متّيد 

اًمٕمامرة : قمغم صقر اًمٕمامرة اًمثالث اطمتقت اًمٕمامرة اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

وقمغم ؿم٤ميمٚم٦م ُمدن إٟمدًمس اٟمْمقت ُمدن . اًمديٜمٞم٦م، واًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م، واًمٕمامرة احلرسمٞم٦م

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م حت٧م ُمٔمٚم٦م اًمٕمامرة إٟمدًمًٞم٦م، سمٓمرق سمٜم٤مئٝم٤م، وقمٜم٤مسه٤م اعمٕمامري٦م إمم 

.  ُمٖمرسمٞم٦م وُمنمىمٞم٦م ةزظمرومتٝم٤م وٟم٘مقؿمٝم٤م، يٛمتزج يمؾ ذًمؽ سمت٠مصمػمات ُمٕمامري

وىمد يم٤من ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٟمّمٞم٥م يمٌػم ُمـ اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م اعمحدصم٦م سم٤مٕٟمدًمس، 

م قمغم يد قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم طم٤ميمؿ 1159/ هـ555ومٛمديٜم٦م ضمٌؾ ـمـ٤مرق سُمٜمٞم٧م ذم قم٤مم 

ٌُٜمٞم٦م سُمٜمٞم٧م ذم قم٤مم  م قمغم يد يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ 1275/ هـ674اعمقطمديـ، وُمديٜم٦م اًم

ؾمقار واًم٘مالع وإسمراج واًم٘مٜم٤مـمر إٟمدًمًٞم٦م يمام يم٤من هل٤م ٟمّمٞم٥م ُمـ إ. طم٤ميمؿ سمٜمل ُمريـ

اًمتل ٓزال رء ُمٜمٝم٤م ىم٤مئاًم إمم يقُمٜم٤م هذا يم٠مؾمقار وىمالع ضمٌؾ ـم٤مرق وـمريػ، وىمٜم٤مـمر 

اجلزيرة اخلياء
(1

) .

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ حتقل ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمٞمقم إمم ُمدن طمديث٦م شم٤ًمسمؼ اًمزُمـ ٟمحق 

اًمتٓمقر اًمٕمٛمراين احلدي٨م هب٤م
(2

ر اًمٕمامرة اإلؾمالُمٞم٦م ٓزاًم٧م شمًٓمُع سمٌمء ُمـ إٓ أن آصم٤م ،(

. سمري٘مٝم٤م إصٞمؾ

املبحح األوه   

                                                 

إٟمٞمس : اسمـ أيب زرع. 89اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 66اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (1)

اًمٌحري٦م ذم : وك قمامرقمٞم٤مد اعمؼم. 42، ص3 – 1آؾمت٘مّمـ٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 347 – 261 – 260اعمٓمرب، ص

ُمٕم٤ممل : طمًلم ُمـ١مٟمس. 104، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 61قمٝمد اعمقطمديـ، ص

 – 19  -18ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اًمٓمٞمٌل. 228قمرومـ٤مء اًمٌٜمـ٤مء، ص: حمٛمد اًمٙمحالوي. 218شمـ٤مريخ اعمٖمرب، ص

رسمـقع إٟمدًمس،  ذم: قمٞمًك اًمٜم٤مقمقري. 294  -291 – 279إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من. 20

.  وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 103  -76 – 62اعمـدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 133 –132ص

. 132ذم رسمقع إٟمدًمس، ص: قمٞمًك اًمٜم٤مقمقري. 282أصمـ٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من    (2)



العىـارة الديٍيـة 

ُيٕمد اعمًجد اعمحقر إؾم٤مس ذم اًمٕمامرة اإلؾمالُمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م، قمغم اًمرهمؿ ُمـ وضمقد 

صقر أظمرى ًمٚمٕمامرة اًمديٜمٞم٦م يم٤مٕرسمٓم٦م وإوىم٤مف واعم٘م٤مسمر؛ وذًمؽ ٓطمتقائف يم٤موم٦م قمٜم٤مس 

ري٦م، واهلٜمدؾمٞم٦م، واًمزظمرومٞم٦م، سم٤مإلو٤موم٦م ًمتقاضمده وٛمـ يم٤موم٦م اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٕمام: اًمٕمامرة

. ويمقٟمف ُمرشمٙمز اعمديٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وىم٤مقمدة اٟمٓمالىمٝم٤م اًمٕمٛمراين

وًمٚمٛمًجد شمقاضمده سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمثالث، ومٌٙمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ضم٤مُمٕمٝم٤م 

ي٦م سمجقار ضمقاُمع وُمـ ُم٤ًمضمد اًمٕمدوة إٟمدًمس. اًمرئٞمس سم٤مإلو٤موم٦م ًمٕمدد آظمر ُمـ اعم٤ًمضمد

اع: ُمدهن٤م اًمثالث قَّ ُمًجد اًمراي٤مت، وُمًجد اًمّمَّ
(1

، وُمًجد اسمـ مهِمؽ، وُمًجد (

يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ سم٤مجلزيرة اخلياء، وضم٤مُمع يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ سمجٌؾ ـم٤مرق، 

وُمًجد ُمـ سمٜم٤مء اًمٗم٤محتلم إوائؾ ًمألٟمدًمس سمٛمقوع ىمرـم٤مضمٜم٦م ذق اجلزيرة اخلياء
(2

) ،

ؾ إمم يمام هٜم٤مك ُمًجد ٓزال إمم  اًمٞمقم سم٤مجلزيرة اخلياء رهمؿ حتقيٚمف إمم يمٜمٞم٦ًم، مل ُيتقصَّ

اؾمٛمف، أو اؾمـؿ ُمـ سمٜم٤مه
(3

ٌُٜمٞم٦م وهل اعمديٜم٦م اًمتل  ،( واعمًجد إظمػم هق ُمًجد ُمديٜم٦م اًم

احلؼ ُأحل٘م٧م سم٤مجلزيرة اخلياء، ويم٤مٟم٧م ُمـ سمٜمـ٤مء يٕم٘مقب سمـ قمٌد
(4

)  .

ًمًٞم٦م وظم٤مص٦م ـمريػ ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هٜم٤مك ُم٤ًمضمد أظمرى قمدة سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمد

ُمٜمٝم٤م ُم٤م مل شمرد ًمٜم٤م ٓ ٟمًّم٤م وٓ أصمًرا؛ وذًمؽ ٕؾم٤ٌمب ؾمٞمِم٤مر إًمٞمٝم٤م وٛمـ هذا اعمٌح٨م سمٛمِمٞمئ٦م 

                                                 

. 528، ص1اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ج: اٟمٔمر إسمراهٞمؿ أٟمٞمس. هق اإلٟم٤مء ينمب سمف: اًمّمقاع    (1)

: اعمرايمٌم. 133، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 121 – 87  -75اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص :احلٛمػمي    (2)

اظمتّمـ٤مر اًم٘مدح اعمٕمغم ذم اًمت٤مريخ اعمحغم، اظمتٍمه أسمق قمٌداهلل : اسمـ ؾمٕمٞمد قمكم سمـ ُمقؾمك. 18اعمٕمج٥م، ص

/ هـ1400، دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 2حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ظمٚمٞمؾ، حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، ط

 – 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز. 131، ص3اإلطمـ٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 98 – 88م، ص1980

صقر : أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 91ومجر إٟمدًمس، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 475إٟمٞمس اعمٓمـرب، ص: اسمـ أيب زرع. 540

.  101اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 34ُمـ طمٞم٤مة احلرب، ص

.  م2007/ هـ1428سم٤مجلزيرة اخلياء صٞمػ قم٤مم مم٤م ؿم٤مهده اًم٤ٌمطم٨م     (3)

 . 104 – 103اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 42، ص3 – 1آؾمت٘مّمـ٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (4)



. اهلل قمز وضمؾ

وأىمدم ُم٤ًمضمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمًجد اًمراي٤مت اًمذي سمٜم٤مه ُمقؾمك سمـ ٟمّمػم طم٤مل 

م سم٤ٌمب اًمٌحر711/ هـ93ٟمزوًمف سم٤مجلزيرة اخلياء ؾمٜم٦م 
(1

شم٠مريخ وُمـ اعم٤ًمضمد اًمتل ورد  .(

م1159/ هـ555سمٜم٤مئٝم٤م ضمـ٤مُمع اعمقطمديـ سمجٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 
(2

وسم٤مجلزيرة اخلياء، . (

م سمحل اًمٜمج٤مريـ قمغم ٟمٗم٘م٦م حيٞمك سمـ 1233/ هـ631ُمًجد اسمـ مهِمؽ اًمذي سُمٜمل ذم قم٤مم 

مهِمؽ اًمتٞمتامزم
(3

/ هـ684وُمًجد يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ، وىمد يم٤من سمٜمـ٤مؤه ذم قم٤مم . (

م1285
(4

رد هل٤م شم٠مريخ سمٜم٤مء، أو أي ؿم٤مهد يدل قمغم قمٍمه٤م أُم٤م سم٘مٞم٦م اعم٤ًمضمد ومٚمؿ ي. (

.  يمٛمًجد اًمّمقاع

وقمـ ُمقاىمع ُم٤ًمضمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومجقاُمع ُمدهن٤م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل، ويمام هق قمالُم٦م 

وًمٞمس سمٌٕمٞمد قمٜمٝم٤م ُمًجد اًمًقق . صم٤مسمت٦م ذم ختٓمٞمط اعمديٜم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شم٘مع ذم ُمريمز اعمديٜم٦م

ديـ ُم٤ًمضمد اجلامقم٦م سم٠مطمٞم٤مء اعمديٜم٦م، وُمٜمٝم٤م ُمًجد صمؿ يكم هـذيـ اعم٩ًم. اعمتقاضمد سمًقق اعمديٜم٦م

اسمـ مهِمؽ سمحل اًمٜمج٤مريـ، وُمًجد اًمّمقاع اًمذي ئمٝمر أٟمف يٜمت٥ًم حلل اًمً٘م٤مئلم
(5

).  

أُم٤م صٗم٦م ُم٤ًمضمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وم٘مد طمٗمٔم٧م ًمٜم٤م اعمّم٤مدر صٗم٦م ُمًجد واطمد، يمام 

جلزيرة واعمًجد اًمذي وردت صٗمتف سم٤معمّم٤مدر هق ضم٤مُمع ا. طمٗمظ ًمٜم٤م إصمر ُمًجد آظمر

. وهق ُمًجد طمًـ اًمٌٜم٤مء ُمٙمقن ُمـ مخس سمالـم٤مت، يتٌٕمٝم٤م صحـ واؾمع. اخلياء

                                                 

 – 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز. 18اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 75اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

ومٝمد . 268م، ص1982، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، 1ذم إٟمدًمس طشمـ٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ : حمٛمد قمٌداحلٛمٞمد قمٞمًك. 540

، اًمًجؾ اًمٕمٚمٛمل "صٗم٤مشمف وظمّم٤مئّمف  "ُمٜمٝم٩م اعمدرؾم٦م إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمتٗمًػم : قمٌداًمرمحـ ؾمٚمٞمامن اًمروُمل

أمحد . 91ومجر إٟمدًمس، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 183، ص"ىمرون ُمـ اًمت٘مٚم٤ٌمت واًمٕمٓم٤مءات  "ًمٜمدوة إٟمدًمس 

. 34صقر ُمـ طمٞم٤مة احلرب، ص: اًمٕم٤ٌمدي

. 101اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 121اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (2)

. 98 – 88اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد    (3)

. 475إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (4)

. 98اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد    (5)



وسمآظمر اعمًجد ُمـ ضمٝم٦م اًمِمامل ؾم٘م٤مئػ؛ شمًتخدم إلفمالل ُمـ يٌ٘مك سم٤معمًجد يمٓمالب 

اًمٕمٚمؿ
(1

) .

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اعمًجد قمغم هذا اًمقصػ يم٤من قمغم اًمٌٜم٤مء اًمت٘مٚمٞمدي ًمٚمٛمًجد أي أٟمف 

ُمً٘مٗم٦م، صمؿ ضمزء ُمٙمِمقف هق صحـ اعمًجد،  يم٤من ُمًتٓمٞمؾ اًمِمٙمؾ، شمت٘مدُمف صٗمقف

. وآظمر اعمًجد ضمزء ُمً٘مػ

وًمًقء اًمٓم٤مًمع ايمتٗمك اعمّمدر هبذا اًمقصػ اجلٞمد، دون أي ذيمر ًمٚمجقاٟم٥م اهلٜمدؾمٞم٦م 

همػم أن أطمد اعمّم٤مدر أؿم٤مر إمم اؾمتخدام . واًمزظمرومٞم٦م ًمٚمٛمًجد، وطمتك قمٜم٤مس اًمٌٜم٤مء

أظمِم٤مب طمٓم٤مم ؾمٗمـ اًمٜمقرُم٤مٟمديلم يم٤ٌمب ًمٚمٛمًجد
(2

يٙمًٌٜم٤م ومرص٦م وصػ  وهق ُم٤م ىمد ،(

. أسمقاب اعمًجد سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م ُمّمٜمققم٦م ُمـ إظمِم٤مب

م، قمٜمدُم٤م ه٤مضمؿ 859/ هـ245وىمد شمٕمرض ضم٤مُمع اجلزيرة اخلياء ًمٚمحرق ذم قم٤مم 

اًمٜمقرُم٤مٟمديقن اجلزيرة اخلياء
(3

مم٤م ي١ميمد وم٘مدان اجل٤مُمع ًمٌمء يمٌػم ُمـ صٗمتف اًمتل سمٜمل  ،(

.  قمٚمٞمٝم٤م

د اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمد قم٤مٟم٧م يمثػًما ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذا اعمًجد وهمػمه ُمـ ُم٤ًمج

ُمـ هجامت اًمٜمّم٤مرى، اًمذيـ ٓ جيدون همْم٤مو٦م ذم قمدواهنؿ اعمتٙمرر ووم٤ًمدهؿ إمم اًمٜمٞمؾ 

ُمـ ُم٤ًمضمده٤م سم٤مًمتخري٥م واًمتدُمػم، وهق ُم٤م أوم٘مدٟم٤م اًمٌمء اًمٙمثػم ُمـ آصم٤مر اعم٤ًمضمد سمٛمدن 

ُمًجد  اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، اًمتل يم٤من سم٘م٤مؤه٤م يمٗمٞماًل سمقصػ شمٚمؽ اعم٤ًمضمد يمام هق طم٤مل

اٟمٔمر )سمِمامل اجلزيرة اخلياء طم٤مومظ قمغم رء ُمـ آصم٤مره اإلؾمالُمٞم٦م رهمؿ حتقيٚمف إمم يمٜمٞم٦ًم 

. (8صقرة 

ي٘مع هذا اعمًجد سم٤مجلزيرة اخلياء ذم اًمٓمريؼ اعمتجٝم٦م اًمٞمقم إمم ُمديٜم٦م ُم٤مًم٘م٦م سم٤مًم٘مرب 

ويٛمت٤مز هذا اعمًجد سمٗمـ . (9اٟمٔمر اًمرؾمؿ اًمتقوٞمحل ًمٚمٛمقىمع صقرة )ُمـ ؾم٤مطمؾ اًمٌحر 

                                                 

. 73اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

. 152همزوات اًمٜمقرُم٤مٟمٞملم، ص: ظمٚمٞمؾ اًمٙمٌٞمز. 73ق، صاعمّمدر اًم٤ًمب: احلٛمػمي    (2)

. 84ضمٝمقد طمٙم٤مم سمٜمل أُمٞم٦م، ص: ٟمقرة اًمتقجيري. 75اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (3)



. يؾ، ومٝمق ُمثٛمـ اًمِمٙمؾ ذو رواق ظم٤مرضمل حيٞمط سم٤معمًجد قمغم صٗمتف اعمثٛمٜم٦مهٜمدد ضمؿ

ويٕمٚمق هذه . وسمٙمؾ وٚمع ُمـ هذا اًمرواق صمالث ومتح٤مت يٕمٚمق يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م قم٘مد ُمدسم٥م

. اًمٕم٘مقد ُمـ اًمٓم٤مسمؼ اًمث٤مين ذاوم٤مت شمٓمؾ قمغم يم٤موم٦م واضمٝم٤مت اعمًجد اًمثامٟمٞم٦م

، وهل دائري٦م اًمِمٙمؾ، هب٤م أُم٤م ؾم٘مػ اعمًجد ومتٕمتٚمٞمف ىم٦ٌم ؿم٤مروم٧م أن شمٙمقن ؾم٘مػ اعمًجد

وجي٤مور اعمًجد ُمئذٟمتف، وهل ُمرسمٕم٦م اًمِمٙمؾ، ٓ يتج٤موز ارشمٗم٤مقمٝم٤م . ُمٜم٤مومذ صٖمػمة ًمدظمقل اًمْمقء

٤ًٌم قمنمة أُمت٤مر شم٘مري
(1

قمغم قمٙمس ُمآذن اجلزيرة اخلياء اًمتل ُوصٗم٧م سم٠مهن٤م ُمآذن قم٤مًمٞم٦م ،(
(2

). 

ُمـ ظمالهل٤م  وًمٞمس هلذا اعمًجد ٟم٘مش ي١ميمد شم٠مريخ سمٜم٤مئف، يمام أن قمٜم٤مس سمٜم٤مئف ٓ يٛمٙمـ

ًٓ . ٟم٦ًٌم اعمًجد ًمٕمٍم ُم٤م ًمٚمٕمٍم اإلؾمالُمل ٓ : ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذا اعمًجد يٕمقد أو

أٟمف يٕمقد ًمٚمٕمّمقر اعمت٠مظمرة : وصم٤مٟمًٞم٤م. ًمٕمٍم اعمدضمٜملم؛ وذًمؽ ًمقضمقد ىم٦ٌم وُمئذٟم٦م ًمٚمٛمًجد

أي٤مم سمٜمل ُمريـ وسمٜمل إمحر يمقن اعمًجد حي٤مومظ قمغم ضمزء يمٌػم ُمـ ُمٔمٝمره اخل٤مرضمل، ُمع 

.  ئفىمٚم٦م شمٙمٚمػ سمٜم٤م

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ُم٤ًمضمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أظمذت اًمٓم٤مسمع اعمٖمريب ذم سمٜم٤مئٝم٤م 

وقمٜم٤مسه٤م؛ خلْمققمٝم٤م حلٙمؿ دول اعمٖمرب اإلؾمالُمل، ويمقن سمٜم٤مء قمدد ُمٜمٝم٤م شمؿ قمغم يد 

ؾمالـملم اعمٖمرب، يمٛمًجد يٕم٘مقب سمـ قمٌد احلؼ سم٤مجلزيرة اخلياء، وُمًجد قمٌداعم١مُمـ 

سمـ قمكم سمجٌؾ ـم٤مرقا
(3

). 

: لومات عن مساجد العدوة األكدلسقة إىل عدة عوامل هيوتعود كدرة ادع

اٟمٍماف اعمّم٤مدر قمـ وصػ ُم٤ًمضمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم إطمقال اًمًٞم٤مؾمٞم٦م،  .1

 . سمّمقرة اهمٗمٚم٧م احلدي٨م قمـ ُمثؾ هذه اجلقاٟم٥م احلْم٤مري٦م

سم٤ًمـم٦م سمٜم٤مء اعم٤ًمضمد ذم فمؾ اًمٔمروف اًمٕمًٙمري٦م، وآهتامُم٤مت احلرسمٞم٦م أوم٘مده٤م  .2

 .اهتامم اعم١مرظملم

                                                 

.  شمٕمذر قمغم اًم٤ٌمطم٨م وصػ اعمًجد ُمـ اًمداظمؾ ًمٕمدم متٙمٜمف ُمـ دظمقًمف    (1)

.  75، ص4أزه٤مر اًمري٤مض، ج: اعم٘مري    (2)

.  214قمروم٤مء اًمٌٜم٤مء، ص: حمٛمد اًمٙمحالوي. 121ر، صاًمروض اعمٕمٓم٤م: احلٛمػمي    (3)



/ هـ245ة اًمٜمّم٤مرى عم٤ًمضمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤محلرق، يمام ومٕمؾ اًمٜمقرُم٤من ؾمٜم٦م إؾم٤مء .3

م سمج٤مُمع اجلزيرة اخلياء859
(1

واًمتحقير إمم يمٜم٤مئس أو ُم٤ٌمٍن أظمرى، يمتحقير  ،(

أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م جل٤مُمع اجلزيرة اخلياء إمم يمٜمٞم٦ًم ؾمٛمٞم٧م سمٙمٜمٞم٦ًم 

، وهل اًمٞمقم (Sta. Maria de Les Palmas)اًم٘مدي٦ًم ُمريؿ ذات اًمٜمخٞمؾ 

إطمدى يم٤مشمدرائٞم٤مت أؾم٤ٌمٟمٞم٤م
(2

واعمًجد اعمتقاضمد سم٤مجلزيرة اخلياء وهق اًمٞمقم يمٜمٞم٦ًم  .(

( Residencial La Florida II) . ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن حتقير ُم٤ًمضمد اًمٕمدوة

إٟمدًمًٞم٦م إمم يمٜم٤مئس ىمد شمٙمرر قمغم سمٕمْمٝم٤م، وهل ُم٤ًمضمد عمدن ظمْمٕم٧م ًمٚمٜمّم٤مرى 

 .أيمثر ُمـ ُمرة

مخ٦ًم ىمرون قمغم ؾم٘مقط آظمر ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٞمد  ُمرور أيمثر ُمـ .4

ُمـ يم٤من داومٕمٝمؿ احل٘مد إقمٛمك ود اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، واؾمتخداُمٝمؿ يمؾ 

اًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمْمٛمـ هلؿ إزاًم٦م يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلؾمالم ُمـ اًمتٝمجػم اًم٘مني إمم 

 . ع واعم٤ًمضمدحم٤ميمؿ اًمتٗمتٞمش، وُمـ سم٤مب أومم إزاًم٦م دور اًمٕم٤ٌمدة اعمتٛمثٚم٦م ذم اجلقام

حتقيؾ إؾم٤ٌمن واإلٟمجٚمٞمز ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م عمدن طمديث٦م .5
(3

مم٤م أدى إمم  ،(

و اعمِم٤مهد اًمٞمقم ومال يٛمٙمـ ًمزائر وه. إزاًم٦م اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمضمد وأصم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م

 .ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ رؤي٦م ُمًجد أو طمتك أـمالًمف

ور، يم٤مًمِم٤مهد اًمذي وضمد سم٤مجلزيرة وُمـ أـمالل اًمٕمامرة اًمديٜمٞم٦م ُم٤م سم٘مل ُمـ ؿمقاهد اًم٘م٥م

اخلياء، وهق قم٤ٌمرة قمـ ىمٓمٕم٦م ُمـ اعمرُمر ُمًٓمح٦م وُمًتٓمٞمٚم٦م اًمِمٙمؾ، يؼمز هب٤م اجلزء 

. ؾمؿ17.5ؾمؿ، وارشمٗم٤مقمف 86ويٌٚمغ ـمقل هذا اًمِم٤مهد . اًمذي سمف اًمٜم٘مش

... )سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ وصغم حمٛمد ه٤مذا ىمؼم »: وىمد ُٟم٘مش قمٚمٞمف اًمٕم٤ٌمرة اًمت٤مًمٞم٦م

شحمٛمد شمقذم ذم رسمٞمع آظمر قم٤مم اصمٜملم وقمنميـ ومخس ُم٤مئ٦م اعمٖمػم سمـ (ُم٤من
(4

وٓ يزال هذا  .(

                                                 

.  84ضمٝمقد طمٙم٤مم سمٜمل أُمٞم٦م، ص: ٟمقرة اًمتقجيري. 75اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

.  282إصمـ٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من    (2)

.  132ذم رسمقع إٟمدًمس، ص: قمٞمًك اًمٜم٤مقمقري. 282اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص: حمٛمد قمٜم٤من    (3)

(4)     



.  (10اٟمٔمر صقرة )اًمِمـ٤مهد قمغم طمـ٤مًم٦م ضمٞمدة، ُمع أٟمف ىمد اٟمّمدع ُمـ ـمرومف 

م، قمغم ؿمٙمؾ 934/ هـ322وهٜم٤مك ؿمـ٤مهد آظمر سم٤مجلزيرة اخلياء يٕمقد ًمٕم٤مم 

... اهلل شمقذم ؾمػم.. »: ُمًتٓمٞمـؾ قم٤مُمقدي، ٟم٤مًمف اًمٙمثػم ُمـ اًمتٚمػ، وسم٘مل ُمٜمف اًمٜم٘مش أيت

ش..شمرطمؿ قمٚمٞمف... يقم اصمٜملم وقمنميـ
(1

وُمـ هذيـ اًمِم٤مهديـ يٛمٙمـ . (11اٟمٔمر صقرة ) (

اًمتقصؾ إمم أن ىمٌقر ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤من يْمع قمٚمٞمٝم٤م ؿمقاهد شمدل قمغم أصح٤مهب٤م، 

يمام أن ُمـ ُمقاد صٜم٤مقمتٝم٤م . ذات أؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م أطمده٤م اًمِمٙمؾ اعمًتٓمٞمؾ أوم٘مًٞم٤م وقم٤مُمقدًي٤م

.  عمرُمرا

وُم٘م٤مسمر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذات شمٜمٔمٞمؿ ُمٕملم أيمًٌٝم٤م يمام وصٗم٧م ُم٘م٤مسمر اجلزيرة 

اخلياء سم٤محلًـ وأظمذ اًم٘مٚمقب واًمُٗمْرضَم٦م
(2

وهذا اًمقصػ ي١ميمد أن هذه اًم٘مٌقر يم٤من  .(

.  قمٚمٞمٝم٤م رء ُمـ اًمٌٜم٤مء أفمٝمره٤م هبذه اًمّمقرة احلًٜم٦م، وهل اعمقاوع اعمقطمِم٦م ذم أصٚمٝم٤م

ر مُتثؾ إرسمٓم٦م واعمح٤مرس وأوىم٤مومٝم٤م صقًرا أظمرى ًمٚمٕمامرة وإمم ضمقار اعم٤ًمضمد واعم٘م٤مب

. اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م؛ ومٌٜم٤مؤه٤م يم٤من سمداومع ديٜمل هق اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ

وإرسمٓم٦م واعمح٤مرس وأوىم٤مومٝم٤م يم٤مٟم٧م هل٤م صقر ُمتقومرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م؛ يمقهن٤م ىم٤مقمدة 

ٟم٤مزل ُمِمٞمخ٦م اًمٖمزاة، وُم٤ًميمـ اجلٜمد ومؿ. قمًٙمري٦م ًمٚمدول اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل

هل إرسمٓم٦م اًمتل يم٤مٟمقا ي٘مٞمٛمقن هب٤م سمداظمؾ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وأـمراومٝم٤م، يمام يم٤مٟم٧م 

اعمح٤مرس شُمٌٜمك قمغم ؾمقاطمؾ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م؛ ًمٞمٙمقن ُمـ هب٤م قمٞمٜم٤ًم ؾم٤مهرة حلامي٦م 

اًمثٖمر اجلٜمقيب ًمألٟمدًمس
(3

).  

دى ىم٤مدة اعمًٚمٛملم، اسمتداًء سم٤مظمتٞم٤مر ُمقاىمٕمٝم٤م ويم٤من هلذه إرسمٓم٦م واعمح٤مرس اهتامم سم٤مًمغ ل

                                                                                                                                               

N 1.521 Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV)  Catalogo de La Exposicion, p 
86 .  

(1)     

N 1.520, Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV)  Catalogo de La Exposicion, p 
48. 

 . 321، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد    (2)

. 237ومٜمقن اًم٘مت٤مل، ص: أسمق دي٤مك    (3)



واٟمتٝم٤مًء سمٌٜم٤مئٝم٤م، وٕضمؾ ذًمؽ ُاخُتذ اعمًتِم٤مرون ًمٚمٜمٔمر ذم أومْمؾ اعمقاوع اًمتل شمٙمقن هب٤م 

اًمٗم٤مئدة ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم
(1

).  

ومل ي٘متٍم آهتامم هبذه إرسمٓم٦م واعمح٤مرس واًمثٖمقر قمغم اًم٘م٤مدة واًمًالـملم، سمؾ 

. ذًمؽ إىم٤مُم٦م إوىم٤مف ًمإلٟمٗم٤مق قمغم هذه اًمثٖمقر واعمح٤مرسدم٤موز ذًمؽ ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، وُمـ 

وىمد ُمّثؾ أطمد هذه إوىم٤مف ومٜمدىملم ًمرضمؾ ُمـ ُمديٜم٦م ـمريػ ضمٕمؾ دظمٚمٝمام وىمًٗم٤م ٕطمد 

مل يرد ذيمر ٓؾمؿ اًمثٖمرــ  اًمثٖمقر اإلؾمالُمٞم٦م
(2

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هٜم٤مك ُم٤ٌمين يم٤مٟم٧م وىمًٗم٤م خلدُم٦م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم سمٛمدن اًمٕمدوة 

.  ؾًم٤م قمغم اًمقىمػ اًم٤ًمسمؼ، وظم٤مص٦م ُم٤م ظُمّمص ُمٜمٝم٤م ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللإٟمدًمًٞم٦م ىمٞم٤م

وسم٤مإلو٤موم٦م ًمٚمٕمامرة اًمديٜمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، هٜم٤مًمؽ قمامرة ديٜمٞم٦م 

ورهمؿ قمدم وضمقد ذيمر ًمذًمؽ إٓ أن ظمْمقع ُمدن اًمٕمدوة . ُمًٞمحٞم٦م ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل

ـمقيٚم٦م يمٌ٘م٤مء ضمٌؾ ـم٤مرق سمٞمدهؿ ٟمحق إٟمدًمًٞم٦م حت٧م طمٙمؿ اًمٜمّم٤مرى، واؾمتٛمراره ًمٗمؽمات 

أرسمٕم٦م وقمنميـ قم٤مًُم٤م ىمٌؾ قمقدشمف ًمٚمٛمًٚمٛملم
(3

، حُيتؿ إطمداث اًمٜمّم٤مرى ًمٙمٜم٤مئس هلؿ، ؾمقاء (

يم٤مٟم٧م سمتحقير اعم٤ًمضمد إمم يمٜم٤مئس وهق إىمرب؛ حلدوث ذًمؽ سمج٤مُمع اجلزيرة اخلياء، 

اعمجتٛمع عمـ يم٤من ي٘مٞمؿ ُمٜمٝمؿ وٛمـ . واعمًجد اعمتقاضمد سمِمامهل٤م، أو سمتِمٞمٞمد يمٜم٤مئس ضمديدة

ذًمؽ اعمجتٛمع اإلؾمالُمل اًمذي يم٤من أول ُم٤م هيؿ سمٌٜم٤مئف ذم أي ُمٙم٤من . اإلؾمالُمل إٟمدًمز

سمف، ومام شُمِمٞمد ىمّمقر ــ  ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممــ  وحت٧م أي فمرف ُمًجد ي٘مٞمٛمقن ؿمٕم٤مئر اهلل

اًمًالـملم إٓ ويٙمقن ُمًجد اًم٘مّمقر ُمـ أول ُم٤م يٌٜمك، يم٘مٍم قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم سمجٌؾ 

 ُمـ سمٕمد حتديد وسمٜم٤مء ُمريمزه٤م اعمٕمامري اعمًجد يمٌٜم٤مء اعمقطمديـ وٓ ختط ُمديٜم٦م إٓ. ـم٤مرق

                                                 

.  237اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص: كأسمق دي٤م    (1)

.  466، ص7اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب، ج: اًمقٟمنميز    (2)

يمٜم٤مؾم٦م، : اسمـ اخلٓمٞم٥م. 81 – 80، صةاًمٚمٛمح٦م اًمٌدري: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 535، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (3)

. 213 – 212، ص5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 452 – 451، ص1ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 29ص

قم٤مـمػ . 144، ص4دوًم٦م اإلؾمـالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 236 – 235، ص4ًمؽ إسمّمـ٤مر، جُم٤ًم: اًمٕمٛمري

.  100اًمٙمت٤مسم٤مت، ص: ُمٜمّمقر



وٓ يْمع ىم٤مئد ىمدُمف قمغم أرض اًمٗمتح طمتك يٌٜمل ُمًجد ًمٚمٛمًٚمٛملم يمٛمًجد . جلٌؾ ـم٤مرق

ورهمؿ ذًمؽ يمٚمف إٓ أن اًمٕمامرة اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م مل يٌؼ . اًمراي٤مت سم٤مجلزيرة اخلياء

ًمذي ُوضمد سمٛمًجد سمجٌؾ ـم٤مرقُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م سم٘مل ُمـ اًمٜم٘مش همػم اعم٘مروء ا
(1

).  

 ٱٱٱ

  

                                                 

، 2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز. 18اعمٕمج٥م، ص: اعمرايمٌم. 121 – 75اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

رون اًمقؾمٓمك، شم٤مريخ ضمٌؾ ـم٤مرق ضمٌؾ اًمٗمتح ُمٕم٘مؾ إؾمالُمل قمؼم اًمؼ: أُملم شمقومٞمؼ اًمٓمٞمٌل. 540 – 539ص

: طمًلم ُم١مٟمس. 91ومجر إٟمدًمس، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 20 – 19م، ص1983، آذار 53اًمٕمرب واًمٕم٤ممل، ع 

همزوات : ظمٚمٞمؾ اًمٙمٌٞمز. 34صقر ُمـ طمٞم٤مة احلرب، ص: أمحد اًمٕم٤ٌمدي. 28شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، ص

. 262 – 101اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 152اًمٜمقرُم٤مٟمٞملم، ص



 

املبحح الجاٌي   
ة ــــــارة املدٌيـــالعي

مجٕم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤موم٦م أؿمٙم٤مل اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م ُمـ سمٜم٤مء اعمدن واعم٤ٌمين إمم إىم٤مُم٦م 

ويتجغم اًمدور اًمٗمٕمكم ًمٚمٕمامرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕمدوة . اًمتّم٤مُمٞمؿ اهلٜمدؾمٞم٦م واًمزظمرومٞم٦م

. ة ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمٌؾ اًمٕمٍم اإلؾمالُملإٟمدًمًٞم٦م قمٜمد ُمٕمرف

وم٤مجلزيرة اخلياء سمٚمدة صٖمػمة ُمـ سمٜم٤مء اًمروُم٤من، ويِم٤مر إمم أهن٤م أىمدم ُمـ ذًمؽ، سم٠مهن٤م ُمـ 

وىمد يم٤مٟم٧م سمٚمدة ىمديٛم٦م اًمٌٜمٞم٤من، ٓ شمتٛمتع سمام متت٤مز سمف اعمدن اًمٙمٌػمة ُمـ . سمٜم٤مء اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم

ُمديٜم٦م ـمريػ اًمتل ُوصٗم٧م ٕيمثر ُمـ ُمرة سم٠مهن٤م وًمٞمس سمٌٕمٞمد قمٜمٝم٤م . قمٛمران طمًـ وطمدي٨م

ومم٤م ي١ميمد . أُم٤م ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ومٚمؿ شمقضمد سمٕمد؛ ومٝمل ُمديٜم٦م إؾمالُمٞم٦م حمدصم٦م. سمٚمدة صٖمػمة

يمقن ُمديٜمتل اجلزيرة اخلياء وـمريػ ُمدن ٓ شمٕمد ُمـ ُمّم٤مف ُمدن ضمزيرة إيٌػمي٤م 

ُٓملاًمٙمٌػمة؛ أّن ذيمره٤م ذم اًمتًٚمًؾ اًمتـ٤مرخيل مل ئمٝمر إٓ ُمع اًمٗمتح اإلس
(1

).  

ويم٤من ًمالهتامم اًمٕمٛمراين . وُمٜمذ دظمقل اإلؾمالم ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، اهتؿ اعمًٚمٛمقن سمٛمدهن٤م

ومتٛمؿ سمٜم٤مء اجلزيرة اخلياء وـمـريػ اسمتداًء ُمـ . صٗم٦م ُم٤ًموي٦م ًمالهتامم اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري

م، طمتك همـدت ُمدًٟم٤م زاهرة شُمٕمد ُمـ أسمرز ُمدن إٟمدًمس713/ هـ95قم٤مم 
(2

يمام ُأوٞمػ . (

ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق اًمتل أُمر سمٌٜم٤مئٝم٤م اًمًٚمٓم٤من : إومم: إٟمدًمًٞم٦م ُمديٜمت٤من أظمري٤منًمٚمٕمدوة 

م 1160ُم٤مرس / هـ555قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم طم٤ميمؿ اعمقطمديـ ذم اًمت٤مؾمع ُمـ رسمٞمع إول ؾمٜم٦م 

سم٤مجلٝم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ ضمٌؾ ـم٤مرق ــ ذم اعمقوع اًمِمامزم ُمـ اعمديٜم٦م احل٤مًمٞم٦م اًمٞمقم
(3

وهذا اًمٌٜم٤مء هق  .(

                                                 

وُم٤م  372أوراق شمـ٤مرخيٞم٦م، ص: ؾمحر اًمًٞمد. 84اعمـ، ص: اسمـ صـ٤مطم٥م. 93ـ٤مب اجلٖمراومٞم٦م، صيم٧م: اًمزهري    (1)

.  65 – 64اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. يٚمٞمٝم٤م

.  62اعمـدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 84إٟمدًمس، ص: ظمٓم٤مب. 282إصمـ٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من    (2)

 – 261 – 260إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 66اعمقطمديـ، ص اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ: اسمـ قمذاري    (3)

، 2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 61اًمٌحري٦م ذم قمٝمد اعمقطمديـ، ص: قمٞم٤مد اعمؼموك قمامر. 347

. 228قمرومـ٤مء اًمٌٜمـ٤مء، ص: حمٛمد اًمٙمحالوي. 218ُمٕم٤ممل شمـ٤مريخ اعمٖمرب، ص: طمًلم ُمـ١مٟمس. 104ص



أن ـم٤مرق سمـ زي٤مد : وي١ميمد ذًمؽ قمدة دٓٓت. ضمٌؾ ـم٤مرق مل يًٌ٘مف سمٜم٤مء ُمدين هب٤مإول عمديٜم٦م 

م مل يٙمـ ًمديف اًم٘مدرة قمغم إطمداث سمٜم٤مء سمٛمٕمٜم٤مه 711/ هـ92قمٜمدُم٤م ٟمزل سمجٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

وإٟمام يم٤من ُم٤م . اًمقاؾمع؛ ًم٘مٚم٦م قمدد ضمٜمده، وقمدم شمقومر اًمقىم٧م، سم٤مإلو٤موم٦م ًمققمقرة اًمتْم٤مريس

أطمدصمف هق جمرد طمّمـ ًمف وجلٜمده
(1

يمام يت٠ميمد ذًمؽ سم٠مٟمف ًمق يم٤من هٜم٤مك ُمديٜم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ًمٌٜم٤مء  .(

وحيًؿ هذا إُمر ُم٤م ىم٤مم سمف اعمٕمتْمد سمـ قم٤ٌمد . قمٌداعم١مُمـ عم٤م ذيمرت اعمّم٤مدر أٟمف ىم٤مم سمٌٜم٤مء ُمديٜم٦م

ُمـ أُمره ًمقاًمٞمف قمغم اجلزيرة اخلياء سمتحّملم ضمٌؾ ـم٤مرق حتقـًم٤م ُمـ ٟمزول اعمراسمٓملم سمف
(2

).  

اًمت٤مرخيل ًمٚمٗمؽمة اعمٛمتدة ُمـ دظمقل ـم٤مرق اسمـ  ويرى اًم٤ٌمطم٨م أٟمف ُمـ ظمالل اًمتًٚمًؾ

م مل يرد ذيمر عمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق، أو طمتك حلدث سمف، مم٤م 1159/ هـ555زي٤مد إمم ىمٌؾ قم٤مم 

.    ي١ميمد قمدم وضمقد دمٛمع ؾمٙم٤مين سمف

. وىمد طم٤مز سمٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق قمغم اهتامٍم سم٤مًمٍغ ُمـ اًمًٚمٓم٤من قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم

وأُمرمه٤م . قمثامن وازم همرٟم٤مـم٦م، وأيب يٕم٘مقب وازم إؿمٌٞمٚمٞم٦ماسمتدأه سمتٙمٚمٞمػ اسمٜمٞمف أيب ؾمٕمٞمد 

: مَجََع سمف قمدًدا ُمـ يم٤ٌمر رضم٤مل اًمدوًم٦م. سمتٙمقيـ جمٚمس اؾمتِم٤مري؛ ٓظمتٞمـ٤مر ُمقوع اًمٌٜم٤مء

هؿ اًمِمٞمخ أسمق طمٗمص، وأسمق إؾمح٤مق سمَّراز سمـ حمٛمد، واًمٕمريػ احل٤مج يٕمٞمش اعم٤مًم٘مل، 

صمؿ أٟمٗمؼ قمغم ُمنموع اًمٌٜم٤مء . ؾمفواًم٘م٤مئد قمٌداهلل سمـ ظمٞم٤مر اجلٞم٤مين، واًمٕمريػ أمحد سمـ سم٤م

ُمٌـ٤مًمغ ـم٤مئٚم٦م، سمٕمد ضمٚمٌف ُٕمٝمر قمروم٤مء اًمٌٜم٤مء، واجلٞم٤مريـ
(3

واًمٜمج٤مريـ، وحتديده سمٜمٗمًف  ،(

ويتٌلم اهتامم قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم سمٌٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ذم . ًمٚمدائرة اعمحّمٜم٦م ًمٚمٛمديٜم٦م

اًم٘مٕمدة ُمـ ٟمٗمس هقم٦م إٟمج٤مزه سمتٚمؽ اًمّمقرة اعمت٘مٜم٦م، وم٘مد يم٤من اٟمتٝم٤مء اًمٌٜم٤مء ذم ؿمٝمر ذي 

م، أي سمٕمد شمًٕم٦م أؿمٝمر ُمـ سمداي٦م اًمٌٜم٤مء1160ٟمقومٛمؼم / اًمٕم٤مم
(4

).  

                                                                                                                                               

. 77  -76ص اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م،: ًمٞمقسمقًمدو
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 . 297 – 296ص

.  150، ص1اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، ج: اٟمٔمر إسمراهٞمؿ أٟمٞمس. مجع ضَمٞم٤َّمر، وهق ص٤مٟمع اجلػم أو سم٤مئٕمف: اجلٞم٤مريـ    (3)

اعمـ، : اسمـ ص٤مطم٥م. 66اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري. 121اًمروض اعمٕمٓمـ٤مر، ص: احلـٛمػمي    (4)



ٌُٜمٞم٦م، شمٚمؽ اعمديٜم٦م اًمتل : واعمديٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ُأطمدصم٧م ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل هل ُمديٜم٦م اًم

أُمر سمٌٜم٤مئٝم٤م اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ قمغم اًمتؾ اًمِمامزم ًمتؾ اجلزيرة اخلياء قمغم أن 

وقمـ شم٤مريخ سمٜم٤مء ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م ذيمر صمالصم٦م شمقاريخ . اجلزيرة اخلياءشمٙمقن ُمالص٘م٦م عمديٜم٦م 

م، وقم٤مم 1279/ هـ678م وهق ُم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف اعمّم٤مدر، وقم٤مم 1275/ هـ674قم٤مم : هل

وًمتٓمقر ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء دجم٧م هب٤م ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م ومٞمام سمٕمد، ومه٤م . م1282/ هـ681

هنر ُٓمٞمٞمؾــ  قمًؾاعمديٜمت٤من اًمٚمت٤من مل يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ؾمقى هنر ال
(1

).  

م، قمٜمدُم٤م أدار 1315/ هـ715ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اٟمدُم٤مج اعمديٜمتلم يم٤من ذم قم٤مم 

اًمًٚمٓم٤من أسمق ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ يٕم٘مقب اعمريٜمل إؾمقار قمغم اجلزيرة اخلياء، ًمٕمدم ورود 

ذيمر عمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م ومٞمام سمٕمد ذًمؽ
(2

)  .

طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم مل يٙمتِػ  وذم ضم٤مٟم٥م آهتامم سمٕمامرة ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وم٢من

أطمدهؿ سمام صٜمٕمف ُمـ ىمٌٚمف، وإن يم٤من اًمٔم٤مهر آهتامم سم٤مًمٕمامرة اًمٕمًٙمري٦م، وم٢من اًمٕمامرة 

وىمد دم٤موز اهتامم احلٙم٤مم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم . اعمدٟمٞم٦م هل آهتامم إؾمٌؼ ًمٚمحٙم٤مم

ن اجلزيرة ُم٤م جي٤موره٤م، وُمـ ذًمؽ شمٚمؽ اعمٜم٤مزل اعمتٕمددة، واًمتل شمٙمثر سم٤مًمٓمريؼ اعمٛمتد م

اخلياء إمم ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م
(3

). 

وئمٝمر اهتامم احلٙم٤مم سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم ذًمؽ اًمتخٓمٞمط اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف 

ُمدهن٤م، واًمذي ٓ ئمٝمر قمٚمٞمف أي شمٖمٞمػم ـمقال ومؽمة احلٙمؿ اإلؾمالُمل، وأوائؾ طمٙمؿ 

ا، ومٙمؾ ُمديٜم٦م هب٤م ىمّمٌتٝم٤م، وُم٤ًميمـ أهٚمٝم٤م، ورطم٤ٌمشمف. قمغم أىمؾ شم٘مديرــ  اًمٜمّم٤مرى هل٤م

.  وأؾمقاىمٝم٤م، وأسمقاهب٤م، ويمؾ ُم٤م حتت٤مضمف اعمديٜم٦م ُمـ قمٛمران ُمدين

                                                                                                                                               

: اًمٜم٤مسي. 261 – 260إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 155احلٚمؾ اعمقؿمٞمـ٦م، ص: جمٝمقل. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 84ص

دراؾم٤مت وسمحقث، : اًمٓمٞمٌل. 60يـ، صاًمٌحري٦م ذم قمٝمد اعمقطمد: قمٞم٤مد اعمؼموك قمامر. 140، ص2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج

. 101 – 79  -78اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 214قمروم٤مء اًمٌٜم٤مء، ص: حمٛمد اًمٙمحالوي. 277ص

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 103  -76 – 62اعمـدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 42، ص3 – 1آؾمت٘مّمـ٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (1)

.  107، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (2)

.  282شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد    (3)



وىمد وصٚم٧م اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمرىمل شُمقضم٧م 

وحيتقي هذا اعمجًؿ . سمٛمجًؿ ومريد ُمـ ٟمققمف، أُمر سمتّمٛمٞمٛمف اًمًٚمٓم٤من أسمق قمٜم٤من اعمريٜمل

وع إؾمقار، وإسمراج، قمغم شمّمٛمٞمؿ عمديٜم٦م ضمٌؾ ـمـ٤مرق يقوح صقرة اجلٌؾ، وُمقا

ويم٤من . واًم٘مّم٦ٌم، واًمٌقاسم٤مت، واعمًجد، واًمؽمؾم٤مٟم٦م، واًمّمقاُمع، وخم٤مزن اًمذظمػمة سم٤معمديٜم٦م

هذا اعمجًؿ ُُم٘م٤مًُم٤م سم٘م٤مقم٦م آؾمت٘م٤ٌمل ُمـ ىمٍم اعمِمقر سمٛمديٜم٦م وم٤مس
(1

)
(2

)  .

ورهمؿ قمٜم٤مي٦م اًمٕمامرة اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إٓ أن اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م هب٤م وم٘مدت 

ًمٙمثػم مم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل، ويمؾ ذًمؽ ًمتٙم٤مًم٥م إطمقال اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٌمء ا

ومتٕم٤مىم٥م اًم٘مقى اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس، وظم٤مص٦م ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م . قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمذ اًمٕمٝمد اإلؾمالُمل

م 1010/ هـ401ومٗمل قم٤مم . ممتًدا ُمـ اعمٖمرب، أدى ًمٌٕمض اإلطمداصم٤مت سم٤مًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م

يمام يم٤من عمح٤موٓت اعمقطمديـ . ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياءأدت صمقرة اًمؼمسمر هلدم قمدد ُمـ دور 

إظمْم٤مع ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ طمٙمؿ اعمراسمٓملم سم٤مٕٟمدًمس دور آظمر ذم اإلؾم٤مءة ًمٚمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة 

م طم٤مًم٦م ُمـ اٟمٕمدام اًمٕمامرة واعم٤ًميمـ 1150/هـ545إٟمدًمًٞم٦م، طمٞم٨م ؿمٝمد آظمر قم٤مم 

سم٤معمٜمٓم٘م٦م اعمٛمتدة ُمـ ـمريػ إمم ذيش؛ سم٥ًٌم ذًمؽ اًمٍماع
(3

).  

هذا ُم٤م أطمدصمتف اًمٗمتـ واوٓمراب إطمقال اًمداظمٚمٞم٦م، ويْم٤مف إمم ذًمؽ ُم٤م أطمدصمف 

ويتْمح أصمر هجامت اًمٜمّم٤مرى قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم . اًمٕمدوان اًمٜمٍماين

وم٤مجلزيرة اخلياء طمقست ُمـ ىِمٌؾ محٚم٦م ممٚمٙم٦م ىمِمت٤مًم٦م وممٚمٙم٦م أراهمقن . هجامهتؿ قمٚمٞمٝم٤م

وقمٜمد احلدي٨م قمـ احلّم٤مر ذم هذه . م1278/ هـ677م سمًرا وسمحًرا ُمدة ىم٤مرسم٧م اًمًٜم٦م ذم قم٤م

. اًمٗمؽمة جي٥م إظمذ سم٤مٓقمت٤ٌمر آؾمتخدام اعمٙمثػ ٔٓت احلرب ُمـ جم٤مٟمٞمؼ ورقم٤مدات

م سم٘مٞم٤مدة طم٤ميمٛمٝمؿ 1340/ هـ741وىمد شمٙمرر طمّم٤مر ىمِمت٤مًم٦م ًمٚمجزيرة اخلياء ذم قم٤مم 

دة اًم٤ًمسم٘م٦م وىمد دام احلّم٤مر ًمٚمجزيرة اخلياء ُمدة أيمثر ُمـ امل. أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم

                                                 

.  ًمألؾمػ هذا اعمجًؿ ُمٗم٘مقد اًمٞمقم، وًمق وضمد ٕصمرى وصػ ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق    (1)

. 79اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 89اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م    (2)

. 43يـ، صاًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمد: اسمـ قمذاري. 102، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (3)



م1342/ هـ743سمٚمٖم٧م قمـ٤مُملم، وهن٤مي٦م احلّم٤مر يم٤من إظمْم٤مع اجلزيرة اخلياء ؾمٜم٦م 
(1

).  

وذم ـمقر ساع اعمًٚمٛملم واًمٜمّم٤مرى قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اؾمتٕم٤مد اًمًٚمٓم٤من 

ًمٙمـ اؾمتٕم٤مدة اًمٖمٜمل سم٤مهلل أقم٘مٌٝم٤م . م1368/ هـ770اًمٖمٜمل سم٤مهلل اجلزيرة اخلياء ذم قم٤مم 

دُم٤مر ؿم٤مُمؾ ًمٚمجزيرة اخلياء، ؿمٛمؾ طمّمقهن٤م ــ  م1378/ هـ780 ــ سمٕمد قمِمـرة أقمقام

وسوطمٝم٤م وُمٕم٤معمٝم٤م، وإهمالق ُمٞمٜم٤مئٝم٤م؛ ويمؾ ذًمؽ ظمقوًم٤م ُمـ أن يًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م ٟمّم٤مرى 

أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ُمرة أظمرى
(2

).  

ومٗمل . أُم٤م ُمديٜم٦م ـمريػ وم٘مد يم٤مٟم٧م قُمرو٦م ُم٤ٌمذة عمج٤مٟمٞمؼ ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م واعمًٚمٛملم

دي قمنم اعمج٤مٟمٞمؼ واًمرقم٤مدات قمٚمٞمٝم٤م إمم أن م ٟمّم٥م أًمٗمقٟمًق احل٤م1291/ هـ691قم٤مم 

م ٟمّم٥م اًمًٚمٓم٤من أسمق احلًـ اعمريٜمل أيًْم٤م 1340/ هـ741وذم قم٤مم . متٙمـ ُمـ إظمْم٤مقمٝم٤م

آٓت احلرب قمغم ـمريػ ٓؾمتٕم٤مدهت٤م ُمـ ممٚمٙم٦م ىمِمت٤مًم٦م
(3

).  

. وقمغم طم٤مل أؾمقأ ُمـ ذًمؽ يم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق إيمثر قمرو٦م هلجامت اًمٓمروملم

م سمٕمد طمّم٤مر دام قمدة 1309/ هـ709راسمع ُمٚمؽ ىمِمت٤مًم٦م ؾمٜم٦م وم٘مد ظمْمع سمٞمد ومرٟم٤مٟمدو ال

وسمٕمد أرسمٕم٦م وقمنميـ قم٤مًُم٤م اؾمتٕم٤مده اًمًٚمٓم٤من أسمق احلًـ اعمريٜمل سمحٚمقل قم٤مم . أؿمٝمر

ب أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم ٕؾمقار ضمٌؾ ـم٤مرق 1332/ هـ733 م، اًمٕم٤مم اًمذي ؿمٝمد َضْ

ؾمتٕم٤مدة ضمٌؾ ـم٤مرق وطمرًص٤م ُمـ أًمٗمقٟمًق احل٤مدي قمنم قمغم ا. سم٤معمٜمجٜمٞمؼ رهم٦ٌم ذم اؾمتٕم٤مدشمف

م سمحّم٤مر دام ىمراسم٦م اًمًٜم٦م1349/ هـ750أقم٤مد اًمٙمرة قمٚمٞمٝم٤م ذم قم٤مم 
(4

).  

                                                 

. 105  -104  -62اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو    (1)

اعمدن : ًمٞمقسمقًمدو. 149، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 57، ص4 – 2آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (2)

. 105  -104  -62إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص

اسمــ . 322 – 321، ص4اإلطمـ٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 305  -291أقمٛمـ٤مل إقمـالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (3)

، 1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 286 – 285، ص7وُم٤م يٚمٞمٝم٤م، ج 221، ص4شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون، ج: ظمٚمدون

، 3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 538 – 502 – 501إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 449 – 448ص

. 68اًمٕمالىم٤مت إٟمدًمًٞم٦م، ص: اًمٓمقظمل. 296شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 137 – 136ص

اًمٚمٛمح٦م : اسمـ اخلٓمٞم٥م. 331 – 330، ص4، ج339، ص3، ج535، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (4)



/ هـ813وجلٌؾ ـم٤مرق اُمتدت يد سمٜمل إمحر اعمخرسم٦م هبجامت ُمتٕمددة ُمـ قم٤مم 

م، ذم رهم٦ٌم ضم٤محم٦م ًمٚمًٚمٓم٤من أيب احلج٤مج يقؾمػ ذم وؿ 1414/ هـ817م إمم قم٤مم 1410

ضمٌؾ ـم٤مرق حلٙمٛمف ُمـ يد سمٜمل ُمريـ
(1

).  

ا ؾمٌؼ ئمٝمر أن احل٤مًم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤من هل٤م أؾمقأ إصمر قمغم اًمٕمامرة وُمؿ

مم٤م ؾم٤مهؿ ذم إوم٘م٤مد أصم٤مر اعمٕمامري٦م اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م جلزء يمٌػم ُمـ . اعمدٟمٞم٦م هب٤م

.  قمٜم٤مسه٤م اًمتل ُأٟمِمئ٧م هب٤م ظمالل طم٘م٥م اإلؾمالم اعمتت٤مسمٕم٦م

وة إٟمدًمًٞم٦م ٓزاًم٧م شمٜمثر ُمٙمٜمقهن٤م وٛمـ ًمٙمـ ؿمذرات قمٜم٤مس اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمد

أؾمقار ُمدن : وُمـ قمٜم٤مس اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م اعمتٕمددة. آصم٤مر احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمثالث، واًمتل يم٤من سمٜم٤مؤه٤م سم٠ميدي اعمًٚمٛملم سمٕمد ُم٤م يم٤مٟم٧م دون أؾمقار أو 

ذات أؾمقار ُمتٝم٤مًمٙم٦م يمًقر ـمريػ اًمؽمايب
(2

ن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ وىمد سُمٜمٞم٧م أؾمقار ُمد .(

وهبذه إؾمقار . احلج٤مرة واجلػم، قمغم ارشمٗم٤مع قم٤مٍل سمٚمغ ذم أؾمقار ـمريػ قمنم ىم٤مُم٤مت

اىمؽمٟم٧م ُمٞمزة اًمّمالسم٦م واًم٘مقة اًمتل يم٤مٟم٧م طم٤مئاًل قمـ ُمدهن٤م ُمـ هجامت احلٛمالت 

ظم٤مص٦م وأهن٤م ٟم٤مًم٧م قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م ُمـ ؾمالـملم اعمًٚمٛملم، وم٠مؾمقار ُمديٜم٦م ضمٌؾ . اًمٕمًٙمري٦م

يد اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ اعمريٜمل، واسمٜمـف اًمًٚمٓم٤من أيب قمٜم٤من، يمام ؾمٌؼ  ـمـ٤مرق ضمددت قمغم

ذًمؽ دمديد اعمقطمديـ ٕؾمقار اجلزيرة اخلياء
(3

). 

                                                                                                                                               

ديقان اًمّمٞم٥م، : اسمـ اخلٓمٞم٥م. 335أقمامل إقمالم، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 95 – 81 – 80 -62، صةاًمٌدري

: قم٤مـمػ ُمٜمّمقر. 121، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 29يمٜم٤مؾم٦م، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 31ص

. 101اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 100شم٤مسم٤مت، صاًمؽ

 – 226، ص1أزهـ٤مر اًمري٤مض، ج: اعم٘مري. 201  -167 – 71 – 70ديقان اسمـ ومريمـقن، ص: اسمـ ومريمقن    (1)

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 333، ص1اًمٗمتـ واحلروب، ج: مجٕم٦م ؿمٞمخ٦م. 227

.  127اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (2)

، دار اًمٖمرب 1ٟمتٞمج٦م آضمتٝم٤مد ذم اعمٝم٤مدٟم٦م واجلٝم٤مد، حت٘مٞمؼ إؾمامقمٞمؾ اًمٕمريب، ط :أمحد سمـ اعمٝمدي اًمٖمزال    (3)

سمحقث : اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 293احلٚمؾ، ص: اعمٕمًٙمري. 59 – 58م، ص1980اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

. 79اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 288إصمـ٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من. 604، ص2إؾمـالُمٞم٦م، ج



ومم٤م ي١ميمد صالسم٦م أؾمقار ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وإشم٘م٤من سمٜم٤مئٝم٤م؛ سم٘م٤مء ضمزء ُمٜمٝم٤م رهمؿ 

ضمٌؾ ـم٤مرق، وأسمرز آصم٤مر هذه إؾمقار، أضمزاء ُمـ أؾمقار ُمديٜم٦م . يمؾ اًمٔمروف اًمتل أعم٧م هب٤م

ويٛمتد هذا اًمًقر ُمـ وؾمط صخرة اجلٌؾ ُمٜمحدًرا قمغم . وهل ُم٤م شُمٕمرف سمًقر اًمٕمرب

وٓ . ؾمٗمحٝم٤م سم٤مدم٤مه اًمٌحر قمٜمد أسمقاب اعمديٜم٦م اجلٜمقسمٞم٦م قمغم صقرة أـمالل ُمتّمٚم٦م وُمت٘مٓمٕم٦م

يزال ضمٌؾ ـم٤مرق اًمٞمقم حيتٗمظ سمٛمقاوع ؾمقره سم٤مإلسم٘م٤مء قمغم دٓٓت شمِمػم إمم ُمٙم٤مٟمف، ومٝمٜم٤مك 

، وهل شم٘مع وراء ُمٞمدان يم٤مؾمٛمٜم٧م ( Water Gates)سم٠مسمقاب اعم٤مء  إسمقاب اعمًامة

(Casement)  ذم اًمِمامل اًمٖمريب ًمّمخرة اجلٌؾ، ويم٤من سمٛمقوٕمٝم٤م أسمقاب أؾمـقار ُمديٜم٦م

يمٛمـ٤م يدل قمغم ُمقوع أؾمـقار ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـمـ٤مرق اًمٓمريؼ اًمذي . ضمٌؾ ـم٤مرق اإلؾمالُمٞم٦م

(Line  Well Road)أٟمِم٠مه اإلٟمجٚمٞمز ُمٙم٤مٟمف، وأـمٚم٘مـقا قمٚمٞمف ـمريؼ ظمط اًمًـقر 
(1

).  

ويكم إؾمقار يمٕمٜمٍم ُمـ أهؿ قمٜم٤مس اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمّمقر 

اًمًالـملم واحلٙم٤مم وأقمٞم٤من اًمدوًم٦م، ومٙمؾ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اؿمتٛمٚم٧م قمغم ىمٍم ُمـ 

ًمٞمٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ قمغم : إول: وم٤مجلزيرة اخلياء اطمتقت قمغم ىمٍميـ. هذه اًم٘مّمقر

ٓسمٜمف يقؾمػ سمٛمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م: ٔظمروادي اًمٜم٤ًمء، وا
(2

أُم٤م ضمٌؾ ـم٤مرق ومٛمـ أول ُم٤م سُمٜمل سمف  .(

م ىمٍم ًمٕمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم جي٤موره ىمّمقر أسمٜم٤مئف، 1159/ هـ555قمٜمد سمٜم٤مء اعمديٜم٦م ؾمٜم٦م 

وأصح٤مب اعم٘م٤مم ُمـ سمالـمف
(3

همػم أٟمف مل وًمٞمس سمٌٕمٞمد قمـ ه٤مشملم اعمديٜمتلم ُمديٜم٦م ـمريػ،  .(

ر طمٙم٤مُمٝم٤م، ُمع أن ىم٤مدة اجلٞمقش اإلؾمـالُمٞم٦م، ن ىمّمقره٤م ودوعشمّمٚمٜم٤م ُمٕمٚمقُم٤مت واومٞمف 

. وُمٜمٝمؿ احلٙم٤مم يم٤من هلؿ اؾمت٘مرار هب٤م عمرات قمدة، وًمٗمؽمات ُمتٗم٤موشم٦م

: ورهمؿ اٟمٕمدام ذيمر اًم٘مّمـقر سمٛمديٜم٦م ـمريػ إٓ أن اًمتٛمٞمز يم٤من طمٚمٞمًٗم٤م هل٤م قمـ ُمديٜمتل

ن اجلزيرة اخلياء وضمٌؾ ـم٤مرق ذم اعم٤ٌمين اعمدٟمٞم٦م اعمٕمرووم٦م سم٤مًمٗمٜم٤مدق، ومٝمل شمٕمد ُمـ اعمد

                                                 

.  294إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: ُمد قمٜم٤منُمح    (1)

.  65 – 62، ص3  – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 475 – 468  -419إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (2)

ؾمػم أقمالم : اًمذهٌل. 83 – 82ُمٕمٞم٤مر آظمتٞم٤مر، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 121اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (3)

. 101ٕؾم٤ٌمٟمٞم٦م، صاعمدن ا: ًمٞمقسمقًمدو. 372، ص20اًمٜمٌالء، ج



إٟمدًمًٞم٦م اًمتل هب٤م قمدد ُمـ اًمٗمٜم٤مدق
(1

وىمد شمٙمقن مم٤م اؾمتخدُمف احلٙم٤مم واًم٘م٤مدة قمٜمد  ،(

.  اؾمت٘مرارهؿ سمٓمريػ قمقًو٤م قمـ اعم٤ٌمين اعمخّمّم٦م هلؿ

ويمام اُمت٤مزت ُمديٜم٦م ـمريػ سم٤مًمٗمٜم٤مدق، يم٤من عمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء اُمتٞم٤مز ذم إؾمقاق، 

ويٕمقد متٞمز اجلزيرة . ذًمؽ اًمٕمٜمٍم اعمٕمامري احلٞمقي ًمٙمؾ ُمديٜم٦م قمغم ؾمٓمح إرض

اخلياء قمـ ىمريٜمتٞمٝم٤م إمم وومرة أؾمقاىمٝم٤م، اًمتل اُمتدت ُمـ ضم٤مُمع اجلزيرة اخلياء سمقؾمط 

يمام يم٤من ًمٚمجزيرة اخلياء متٞمز ومٞمام يٕمرف سم٤مٕؾمقاق اعم١مىمت٦م، وىمد . اعمديٜم٦م إمم ؿمـ٤مـمئ اًمٌحر

م قمٜمدُم٤م قمؼم يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم إًمٞمٝم٤م، طمٞم٨م 1086/ هـ479طمدث ذًمؽ هب٤م ذم قم٤مم 

ل أهٚمٝم٤م ؾمامـًم٤م أىم٤مُمقا سمف ؾمـقىًم٤م، ضمٚم٥م سمف يمؾ ُم٤م اطمت٤مضمف ضمٞمش اسمـ شم٤مؿمٗملمضمٕمـ
(2

).  

ومم٤م حيت٤مضمف اإلٟم٤ًمن وشمٗمردت سمف احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م قمـ همػمه٤م، ويم٤من طم٤مًضا 

ومٓمريػ هب٤م قمدد ُمـ شمٚمؽ احلامُم٤مت، واجلزيرة . سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُم٤ٌمين احلامُم٤مت

آظمر، اطمتٗمظ سمقاطمد ُمٜمٝم٤موسمجٌؾ ـم٤مرق قمدد . اخلياء هب٤م صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م
(3

وهذا احلامم  .(

ُمقضمقد سم٠مؾمـٗمؾ ُمتحػ ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق، ويتٙمقن احلامم ُمـ صٗملم ُمـ اًمٕم٘مقد، يمؾ 

وإمم ضمقار هذا احلامم هبقان . واطمد ُمٜمٝم٤م ُمٙمقن ُمـ صمالصم٦م قم٘مقد، شمٕمٚمقه٤م ىم٦ٌم ُمٜمخٗمْم٦م

وئمٝمر هذا اًمٌٜم٤مء قمغم أٟمف ُمٙمٛمؾ . يمٌػمان، أطمدمه٤م ذو ؾم٘مػ شمتخٚمٚمف يمقات ُمٕم٘مقدة

وٓ يقضمد هبذا احلامم أي٦م ٟم٘مقش، إٓ أٟمف يِمٌف مح٤مُم٤مت احلٛمراء، مم٤م يقطمل . ًمقفمٞمٗم٦م احلامم

أٟمف ُمـ سمٜم٤مء سمٜمل إمحر
(4

) .

وىمد ٟم٤مًم٧م ٟمدرة اعمٕمٚمقُم٦م ُمـ اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وم٠مُم٤ميمـ ُمٕم٤مىم٦ٌم 

قمغم . وٓ أصمًرااعمخ٤مًمٗملم، أو ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف قمٛمقًُم٤م سم٤مؾمؿ اًمًجـ مل يرد ذيمر هل٤م، ٓ ٟمًّم٤م، 
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ـٍ سم٤مجلزيرة  اًمرهمؿ ُمـ ورود ُم٤م يٗمٞمد إرؾم٤مل قمكم سمـ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم اسمٜمف أسم٤م سمٙمر ًمًج

اخلياء؛ قمٜمدُم٤م يئس ُمـ أُمره
(1

).  

ويمح٤مل ؾمجـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م طم٤مل ُمراد ُمدهن٤م، ومٛمع يمقن ُمرؾمك اجلزيرة 

ؾمالُمٞم٦م ذم اخلياء أطمًـ ُمراد إٟمدًمس، وذًمؽ اًمدور اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمتٛمد سمف اًم٘مقى اإل

اًمتٕم٤مون اعمِمؽمك سملم اعمٖمرب وإٟمدًمس قمغم شمٚمؽ اعمراد، إٓ أهن٤م مل يٙمـ هل٤م طمظ ؾمقى ُم٤م 

ذيمر سمف ُمرؾمك اجلزيرة اخلياء
(2

). 

ه٤م سمٜمٞم٧م قمدد وم٥م. وهذا يمٚمف ذم وىم٧م سمٚمٖم٧م سمف اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمٜمتٝم٤مه٤م

ؾمتخدام اًمريح يمرطمك احل٤مج رطم٤مء ًمٓمحـ إىمقات، يم٤من ُمٜمٝم٤م ُم٤م ُصٜمع ًمٞمٕمٛمؾ سم٤مُمـ ال

يٕمٞمش اًمتل سمٜم٤مه٤م سم٠مقمغم ضمٌؾ ـم٤مرق، وُمٜمٝم٤م ُم٤م صٜمع ًمٞمٕمٛمؾ سم٤مؾمتخدام شمدومؼ ُمٞم٤مه إهن٤مر 

يمرطمك اسمـ ظمٚمٞمٗم٦م، ورطمك اًمٕمجز، ورطمك اسمـ اًمقزير أيب قمٌداهلل سمـ رو٤م، ويمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م 

 وًمٙمؾ رطمك ُمـ شمٚمؽ اًمرطم٤مء ُمٜم٤مومٕمٝم٤م، وُمراوم٘مٝم٤م، وحمط. قمغم هنر اًمٕمًؾ سم٤مجلزيرة اخلياء

وارداهت٤م، وقمدهت٤م اعمٕمدة ًمٓمحٜمٝم٤م
(3

)  .

يمام اُمت٤مزت اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٕمدم روقظمٝم٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م إرض، ومجٌؾ 

ـم٤مرق مل يٕم٘مٝم٤م قمـ إىم٤مُم٦م ُمديٜم٦م هب٤م، وم٤مؾمتخدم اًمٌٜم٤مؤون سمف اًمٓمٞم٘م٤من واحلٜم٤مي٤م اعمٌٜمٞم٦م ُمـ 

سمّمٗم٦م شُمٔمٝمره٤م ويم٠مهن٤م  احلجر اعمٜمجقر سم٤مجلػم؛ وذًمؽ ًمتًقي٦م إرض، وإىم٤مُم٦م اعم٤ٌمين قمٚمٞمٝم٤م

قمغم أرض ُمًت٘مرة، وهذا اًمتّمٛمٞمؿ أصم٤مر إقمج٤مب اًمٜم٤مس، طمتك أن اعمّمدر أؿم٤مر سم٠مٟمف ًمق 

ؿمـ٤مهد هذا اًمٌٜم٤مء ؿمداد سمـ قمـ٤مد اًمذي سمٜم٤م ُمـديٜم٦م إرم ذات اًمٕمامد ٕىمر سم٤مًمٕمجز
(4

). 

ومم٤م دم٤موزت سمف اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م ـمٌٞمٕم٦م أرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ؿم٘مٝم٤م ًمٓمرىم٤مت ومًٞمح٦م 

                                                 

طمًلم . 182 – 181وقاء ضمديدة، صأ: قمّمٛم٧م دٟمدش. 101، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (1)

.  163 – 162، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: ُم١مٟمس

.  173شم٘مقيؿ اًمٌٚمدان، ص: أسمق اًمٗمداء    (2)

احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م، : جمٝمقل. 88اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 263 – 262، ص9اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب، ج: اًمقٟمنميز    (3)

. 229قمروم٤مء اًمٌٜم٤مء، ص: حمٛمد اًمٙمحالوي. 155ص

.  87 – 86اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 83 – 82ُمٕمٞم٤مر آظمتٞم٤مر، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (4)



يمام ضُمٕمؾ قمغم أهن٤مره٤م ىمٜم٤مـمر ُيْٕمؼم قمٚمٞمٝم٤م . اظمؾ ُمدهن٤م، ذات أرصٗم٦م سم٠مزىمتٝم٤م وؿمقارقمٝم٤موُمتًٕم٦م د

اٟمٔمر )داظمؾ اعمدن، وُمٜمٝم٤م ىمٜم٤مـمر هنر اًمٕمًؾ سم٤مجلزيرة اخلياء، وىمٜم٤مـمر ـمريػ، وىمٜمٓمرة اًمٌٜمٞم٦م 

(12صقرة 
(1

ومل شمٙمـ شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مـمر سمّمامء، وم٘مٜمٓمرة اًمٌٜمٞم٦م ذات قم٘مد واطمد، قمغم ـمرومٞمف أىمقاس  .(

ي٦م، ي٘مقم ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م أىمقاس ذم إقمغم قمغم ىمقس ذم إؾمٗمؾٟمّمػ دائر
(2

).  

يمام دم٤موزت اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق اٟمٕمدام وضمقد جم٤مري ُم٤مئٞم٦م شمًتٗمٞمد  

ُمٜمٝم٤م اعمديٜم٦م؛ سمحٗمر ُمٜم٤مسمع ًمٚمٛمٞم٤مه سمجٌؾ ـم٤مرق، صمؿ مجٕمف سمٛمّم٤مرف حتٞمٚمف إمم ىمٜم٤مة شمٜم٘مؾ اعم٤مء 

ء، وُمٜمف يتؿ اؾمتٗم٤مدة أهؾ ضمٌؾ ـم٤مرقإمم داظمؾ اعمديٜم٦م ًمٞمّم٥م ذم طمقض جيٛمع اعم٤م
(3

).  

ومم٤م أٟمتجتف اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمدًدا ُمـ إسمقاب، ُمٜمٝم٤م ُم٤م 

وًمٚمجزيرة اخلياء . سم٘مل رء ُمـ أصمره، وُمٜمٝم٤م ُم٤م زال يمٖمػمه ُمـ قمٜم٤مس اًمٕمامرة اإلؾمالُمٞم٦م

ة، وهذا اًم٤ٌمب سمٖمرب اًم٤ٌمب اًمٙمٌػم، ويٕمرف سم٤مؾمؿ آظمر هق سم٤مب محز: ُمـ هذه إسمقاب

وسم٤مب اخلقظم٦م سم٘مٌٚمٞمٝم٤م، وسم٤مب ـمروم٦م سمجقومٝم٤م، وسم٤مب أؿمقٟم٦م، وسم٤مب اًمٌحر . اجلزيرة اخلياء

وُمـ أسمقاب اجلزيرة اخلياء سم٤مب ٓ يٕمٚمؿ اؾمٛمف، وهؾ هق ُمـ . سمجٜمقب ذق اعمديٜم٦م

وهق اًم٤ٌمب اًمذي سمٜم٤مه اًمًٚمٓم٤من أسمق ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ . إسمقاب اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمر أم ٓ ؟

م أُم٤مم ىمٜمٓمرة اعمديٜم٦م1315/ هـ715قم٤مم  يٕم٘مقب ذم
(4

أُم٤م ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ومٚمؿ يرد ًمف  .(

ؾمـقى سم٤مب اًمٗمتقح اًمذي سم٤مًمٗمـرضم٦م ًمٚمداظمؾ ًمٚمٛمديٜم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌحر
(5

).  

                                                 

.  58  -57ٟمتٞمج٦م آضمتٝم٤مد، ص: اًمٖمزال. 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز    (1)

(2)     

Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV)  Catalogo de La Exposicion, p 22. 

اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، : ًمٞمقسمقًمدو. 344احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص: يقؾمػ اًمٕمريٜمل. 121اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (3)

.  75ص

آؾمت٘مّم٤م، : اًمٜم٤مسي. 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز. 75  -74اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (4)

، إسمقاب ذم إٟمدًمس، اعمٜم٤مهؾ: اًمتٝم٤مُمل اًمراضمل اهل٤مؿمٛمل. 118سمحقث، ص: يمامل اًمًٞمد. 107، ص3 – 1ج

م، 1978دضمٜمؼم / هـ1399وزارة اًمدوًم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمِم١مون اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م قمنم، اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم، حمرم 

.  256  -237اًمرسم٤مط، اعمٖمرب، ص

.  89 – 88اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م    (5)



ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن أسمقاب اعم٤مء اًمٞمقم هل ُمقاوع ٕسمقاب إؾمالُمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م، مم٤م يم٤مٟم٧م 

.  شمٕمرف سم٤ٌمب اًمٌحر

، (13اٟمٔمر صقرة )ٟم٦م، وسم٤مب أؿمقٟم٦م، وسم٤مب ذيش  وُيْم٤مف هلذه إسمقاب سم٤مب اعمدي

وهل أسمقاب سمٛمديٜم٦م ـمريػ، يم٤من سم٤مب أؿمقٟم٦م ُمٜمٝم٤م ُمِم٤مهًب٤م اؾمٛمًٞم٤م ًمٚم٤ٌمب اعمقضمقد سم٤مجلزيرة 

وٓيزال سم٤مب ذيش حيتٗمظ سمٌٕمض آصمـ٤مره إٟمدًمًٞم٦م وُمٜمٝم٤م صمالصم٦م قم٘مقد . اخلياء وإؿمٌٞمٚمٞم٦م

ين قمٚمٞمٝم٤م، وقمغم هذا اًم٤ٌمب ٟم٘مش وىمد طمدث هلذا اًم٤ٌمب شمرُمٞمؿ أوم٘مده أوص٤مومف اًمتل ُب . داظمٚمٞم٦م 

 Muy noble، Muy Lealy، heroica ciudad،de Tarifa»طمتك اًمٞمقم يمت٥م قمٚمٞمف 

ganada a Los Moros por Sancho، IV el Bravo en 21 setiempre de 

إن ُمديٜم٦م ـمريػ واومرة اًمٜمٞمؾ، واومرة اًمقٓء واًم٤ًٌمًم٦م، ىمد اٟمتزقمٝم٤م ُمـ »وشمرمجتٝم٤م  ش1292

ش1292ؾمٌتٛمؼم ؾمٜم٦م  21ذم  (اًمِمج٤مع)راسمع اعمًٚمٛملم ؾم٤مٟمِمق ال
(1

).  

ويم٤من سم٤مجلزيرة . ومم٤م اُمت٤مز سمف ختٓمٞمط ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وضمقد رطم٤ٌمت وأرسم٤مض

اخلياء قمدد ُمـ شمٚمؽ اًمرطم٤ٌمت، وسمٓمريػ رسمض قمرف سمرسمض اًمرسم٤مط
(2

)  .

وًمٚمزظم٤مرف ىمًط واومر سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وهل ذات ـم٤مسمع يٛمزج سملم اخلٓمقط 

وىمد دمٚم٧م هذه اًمزظم٤مرف قمغم قمدد ُمـ اًم٘مٓمع . ُم٤مت اهلٜمدؾمٞم٦م واًمٜم٤ٌمشمٞم٦ماًمٕمرسمٞم٦م واًمرؾمق

:  اخلِمٌٞم٦م اًمتل شمزيـ هب٤م اعم٤ٌمين، وًمديٜم٤م ٟمامذج ُمٜمٝم٤م

إـم٤مر ظمِمٌل مم٤م شُمزيـ سمف اجلدران، يٕمقد عمديٜم٦م ـمريػ إمم ومؽمة سملم  :الؼطعة األوىل

شمقري٘م٤مت وهبذا اإلـم٤مر شمتداظمؾ اًمرؾمقُم٤مت اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م ُمـ . قمٍم اعمراسمٓملم واعمقطمديـ

ويٜمحٍم . وأزه٤مر ُمع قم٤ٌمرة سم٤مخلط اًمٙمقذم، شمٙمرر هب٤م ًمٗمظ اجلالًم٦م ُمع يمٚمامت همػم ُم٘مروءة

هذا اًمٜم٘مش سملم طمديـ ذم أقماله وأؾمٗمٚمف ًمٞمس قمٚمٞمٝمام رء ُمـ اًمٜم٘مش واًمزظمروم٦م
(3

). 

                                                 

. 237إسمقاب، ص: اًمتٝم٤مُمل. 135يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 279إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من    (1)

.  262اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو

. 281اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 133، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري    (2)

اًمٗمـ اإلؾمالُمل ذم أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، شمرمج٦م اًمًٞمد : ُم٤مٟمقيؾ ضمقُمٞم٨م ُمقرٟمٞمق. 930، ص2احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ج: اجلٞمقد    (3)

. 302اجل٤مُمٕم٦م، ص قمٌداًمٕمزيز ؾم٤ممل وًمٓمٗمل قمٌداًمٌديع، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب



أصمرت . ُمٚمؿ1.025إـم٤مر ظمِمٌل آظمر ُمـ اجلزيرة اخلياء يٌٚمغ ـمقًمف  :الؼطعة الثاكقة

، ًمٙمـ مم٤م سم٘مل ُمٜمف ئمٝمر أن اًمٜم٘مش اًمذي سمف اىمتٍم قمغم اخلط سمف قمقاُمؾ اًمرـمقسم٦م واًمتٚمػ

(14اٟمٔمر اًمّمقرة )اًمٙمقذم دون إو٤موم٤مت هٜمدؾمٞم٦م أو ٟم٤ٌمشمٞم٦م 
(1

).   

. ُمـ اجلزيرة اخلياء ًمٙمٜمٝم٤م اظمتٚمٗم٧م قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٜم٘مش :الؼطعة الثالثة

ؾمقُم٤مت ومٚمؿ شمِمتٛمؾ قمغم أي٦م قم٤ٌمرات سم٤مخلط اًمٕمريب، وإٟمام وٛم٧م اًمٜم٘مش اهلٜمدد إمم اًمر

ُمٚمؿ ُمـ ضْمزَأيـ ُمـ اًمٜم٘مش، اجلزء 820وشمتٙمقن هـذه اًم٘مٓمٕم٦م واًم٤ٌمًمغ ـمقهل٤م . اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م

واجلزء إين . إيٛمـ سمف ظمٓمقط قم٤مُمقدي٦م ُمتج٤مورة ذم وؾمٓمٝم٤م وردة ُمـ ؾم٧م ورىم٤مت

ُمٜمف، وهق إهمٚم٥م ُم٤ًمطم٦م قم٤ٌمرة قمـ صمالصم٦م صٗمقف أوم٘مٞم٦م، إول واًمث٤مًم٨م ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ 

أُم٤م اًمّمػ اًمث٤مين ومٝمق قم٤ٌمرة قمـ . صػ ؾمٌٕم٦م أؿمٙم٤مل أٟمّم٤مف دوائر ُمتج٤مورة، سمٙمؾ

اٟمٔمر اًمّمقرة )أؿمٙم٤مل شمِمٌف رأس اًمٖمزال شمّمٓمػ ُمتالص٘م٦م ُمـ يٛملم اًم٘مٓمٕم٦م إمم ي٤ًمره٤م 

15)
(2

).  

وٓ ختتٚمػ يمثػًما قمـ اًم٘مٓمٕم٦م . ُمٚمؿ440أصٖمر طمجاًم، وـمقهل٤م  :الؼطعة األخرة

رؾمؿ، واجلزء إيٛمـ إين ُمٜمٝم٤م ضمزء أصؿ ًمٞمس سمف ٟم٘مش أو : ومٝمل قمغم ضمزأيـ. اًمث٤مًمث٦م

إول واًمث٤مًم٨م ُمٜمٝم٤م أٟمّم٤مف دوائر، واًمّمػ اًمث٤مين هبذه اًم٘مٓمٕم٦م : قمغم صمالصم٦م صٗمقف أوم٘مٞم٦م

(16اٟمٔمر اًمّمقرة )ٟم٤مل ضمـزًءا أيمثر ُمـ ُم٤ًمطم٦م ٟمّمػ اًم٘مٓمٕم٦م، وسمف ٟم٘مقش ٟم٤ٌمشمٞم٦م سمًٞمٓم٦م 
(3

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن اًم٘مٓمٕمتلم اًمث٤مًمث٦م وإظمػمة شمٕمقدان ًمٕمٍم واطمد، وىمد شمٙمقن ُمـ 

وقمغم ؿم٤ميمٚم٦م هذه اًمٜم٘مقش شمزدان ىمّمقر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، . رذم ٟمٗمًفقمٛمؾ اًمح

وُم٤ًمضمده٤م، ودوره٤م، وُمٕمامره٤م اعمدين سمّمقرة قم٤مُم٦م، ُمع اظمتالف ذم ُم٤مدة اًمٜم٘مش ؾمقاًء 

                                                 

(1)     

N 2.432, Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, p 
43. 

(2)     

N 2.433, Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, 
p43. 

(3)     

N 2.434, Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, 
p43. 



.  يم٤من ظمِمًٌٞم٤م أو ضمػمًي٤م أو همػمه٤م ُمـ اعمقاد اًمتل ُيٜم٘مش قمٚمٞمٝم٤م

ٟمدًمًٞم٦م شمٜمققم٧م أًمقان ويمتٜمقع قمٜم٤مس اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م اعمٕمامري٦م واًمزظمرومٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إ

ُم٤ٌمٟمٞمٝم٤م، أو ُم٤م يٕمرف سم٤مًمٓمالء، وُمـ شمٚمؽ إًمقان ُم٤م يم٤من قمغم همػم اعم٠مًمقف يم٤مؾمتخدام 

اًمٚمقن إزرق ذم أطمد ُمٜم٤مزل اجلزيرة اخلياء
(1

).  

وشمًتٛمد آصم٤مر اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م صالسمتٝم٤م وىمقهت٤م، رهمؿ يمؾ اًمٔمروف اًمتل 

ومٌٜم٤مء ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وُمٕم٤معمٝم٤م ُمـ احلج٤مرة . اأطم٤مـم٧م هب٤م، ُمـ اعمقاد اًمتل سمٜمٞم٧م سمف

يمام يم٤من ُمـ ُمقاد سمٜم٤مئٝم٤م أضمر اعمزدوج اعمرىمقم. اعمٜمجقرة، واعمِمدودة ًمٌٕمْمٝم٤م سمامدة اجلػم
(2

).  

ومم٤م ُيث٧ٌم صـالسم٦م اعمٕمامر اعمدين سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٘م٤مء قمدد ُمـ آصم٤مره٤م إمم اًمٞمقم، رهمؿ 

يمؾ اًمٌٕمد قمـ احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م، وُمـ ذًمؽ إقم٤مدة  حتقل ُمدهن٤م إمم ُمدن طمديث٦م شمٌتٕمد

م سمٜم٤مء ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء يمٛمديٜم٦م 1760/ هـ1174اعمٚمؽ يم٤مرًمقس اًمث٤مًم٨م ؾمٜم٦م 

ٟمٍماٟمٞم٦م طمديث٦م
(3

ىمٚمٕم٦م ـمريػ، وأضمزاء ُمـ أؾمقاره٤م اًمتل متتد إمم ي٤ًمر : وُمـ شمٚمؽ أصم٤مر .(

ة اًمتل سم٘مّمٌتٝم٤م، وىمـد ًمٙمـ ُم٤م شمٌ٘مك هق جمرد أـمالل، يمتٚمؽ اًم٘مٓمٕم٦م اًمرظم٤مُمل. سم٤مب ذيش

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟمـ٤م حمٛمد وقمغم آًمف »يُمت٥م قمٚمٞمٝم٤م سمخط يمقذم 

ش...أُمـر قمٌداهلل قمٌداًمرمحـ اًمداظمـؾ أُمػم اعم١مُمٜملم. وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم 
(4

). 

 "أـمالل أؾمقار ضمٌؾ ـم٤مرق ومقق صخرة اجلٌؾ، وهل ُم٤م شُمٕمرف سمـ : وُمـ أصم٤مر أيًْم٤م

م، سمام ٓ ي٘مؾ جمٛمققمف قمـ 533ًمغ ـمقل ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ اًمًقر ٟمحق ، وي٥م"ؾمقر اًمٕمرب 

 The)وسم٤مإلو٤موم٦م ٕـمالل اًمًقر أـمالل ىمٚمٕم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق . م ُمٙمٕم٥م ُمـ احلج٤مرة5460

                                                 

زاد اعم٤ًمومر وهمرة حمٞم٤م إدب اًم٤ًمومر، أقمده وقمٚمؼ قمٚمٞمف قمٌداًم٘م٤مدر حمداد، : أسمق سمحر صٗمقان سمـ إدريس اًمتجٞمٌل    (1)

.  60 – 59م، ص1970دار اًمرائد اًمٕمريب، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

احلٚمؾ، : اعمٕمًٙمري. 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز. 74  -73اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (2)

. 293ص

.  132ذم رسمقع إٟمدًمس، ص: قمٞمًك اًمٜم٤مقمقري. 282إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من    (3)

 – 135يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 293احلٚمؾ، ص: اعمٕمًٙمري. 59 – 58ٟمتٞمج٦م آضمتٝم٤مد، ص: اًمٖمزال    (4)

. 279إصمـ٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: نحمٛمد قمٜم٤م. 132ذم رسمـقع إٟمدًمس، ص: قمٞمًك اًمٜمـ٤مقمقري. 136



Moorish Castle) وشم٘مع اًم٘مٚمٕم٦م ومقق رسمقة قم٤مًمٞم٦م قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اًمٓمرف اًمِمامزم اًمٖمريب ،

ًمّمخرة اجلٌؾ، وجي٤مور اًم٘مٚمٕم٦م هادي٥م وقم٘مقد إؾمالُمٞم٦م
(1

). 

  ٱٱٱ

                                                 

دراؾم٤مت وسمحقث، : اًمٓمٞمٌل. 133ذم رسمـقع إٟمدًمس، ص: قمٞمًك اًمٜم٤مقمقري. 89اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م    (1)

: طمًلم ُم١مٟمس. 292  -291إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من. 18ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اًمٓمٞمٌل. 295ص
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املبحح الجالح 
ة ــــارة احلزبيـــالعىـ

ؿمٙمٚم٧م احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ـم٤مسمًٕم٤م طمرسمًٞم٤م عمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ظم٤مص٦م ُمٜمذ قمٍم 

اعمراسمٓملم طمتك ؾم٘مقط ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٞمد اًمٜمّم٤مرى، وم٘مد فمٚم٧م ُمٕمؼًما ًمٚمحٛمالت 

ساٟمٞم٦م سمٕمد اًمٕمًٙمري٦م وىمقاقمد طمرسمٞم٦م ًمٚم٘مقات اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿ أوح٧م ىمقاقمد ًمٚم٘مقات اًمـ

آؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م
(1

)  .

 توذم إصؾ يم٤من سمٜم٤مء ُمديٜمتل ضمٌؾ ـم٤مرق واًمٌٜمٞم٦م ٕؾم٤ٌمب طمرسمٞم٦م، ومجٌؾ ـم٤مرق يم٤من

أول ىم٤مقمدة طمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس قمٜمدُم٤م ىم٤مم ـم٤مرق سمـ زي٤مد سمٌٜم٤مء طمّمـ ًمف قمغم ىمٛم٦م 

 اجلٌؾ، وطملم أُمر قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم طم٤ميمؿ اعمقطمديـ سمٌٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق يم٤من ذًمؽ

إلىم٤مُم٦م ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م حلامي٦م ؾمقاطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وُمٜمٓمٚمً٘م٤م ًم٘مقات اعمقطمديـ 

جلٝم٤مدهؿ ُمع ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م
(2

) .

قمزل ضُمٜمد اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م : إول: أُم٤م ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م ومٙم٤من سمٜم٤مؤه٤م هلدوملم طمرسمٞملم

ضاء إجي٤مد ُم٘مر آُمـ ًم٘مقات اعمًٚمٛملم سم٤مجلزيرة اًمخ: واًمث٤مين. قمـ ؾمٙم٤من اجلزيرة اخلياء

يٙمقن سمٕمٞمًدا قمـ ؾم٤مطمؾ ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق
(3

).  

وىمد أي٘مـ طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم سم٠ممهٞم٦م دور اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمٍماع اًم٘م٤مئؿ ُمع ٟمّم٤مرى 

 ًمألؾمقار 
ٍ
أؾم٤ٌمٟمٞم٤م؛ وًمذًمؽ سمذًمقا ضمٝمًدا ذم اًمٕمامرة احلرسمٞم٦م سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ سمٜم٤مء

                                                 

أدرك اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞمقن أمهٞم٦م ُمقىمع اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمًٙمرًي٤م ُمٜمذ اًم٘مدم، وًمذًمؽ أىم٤مُمقا هب٤م أسمراضًم٤م عمراىم٦ٌم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ     (1)

، ذو 106، اًمٕمدد 35ضمٌؾ ـم٤مرق مل يٌؼ ُمـ قمروسمتف همػم اؾمٛمف، جمٚم٦م اًمدومـ٤مع، اًمًٜم٦م : اٟمٔمر حمٛمد اًم٘م٤ميض. ـم٤مرق

.  68م، ص1997ُم٤مرس / هـ1417اًم٘مٕمدة 

دراؾم٤مت وسمحقث، : اًمٓمٞمٌل. 68ضمٌؾ ـمـ٤مرق، ص: اًم٘م٤ميض. 140، ص2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (2)

.  101 – 76  -75اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 296ص
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م إصمر اهلجامت  واًم٘مالع وإسمراج وهمػمه٤م ُمـ قمٜم٤مس اًمٕمامرة احلرسمٞم٦م، وإقم٤مدة شمٕمٛمػم ُم٤م هتدَّ

. احلرسمٞم٦م قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

وقمٜمد اًمٜمٔمر إمم ُمـ ىم٤مم سم٢مقم٤مدة شمٕمٛمػم اعمٜمِمآت احلرسمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ احلٙم٤مم 

قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ، ويم٤من ًمف سمٜم٤مء ؾمقر ُمديٜم٦م : ٟمجد أن شمٕمدادهؿ سمٚمغ شمًٕم٦م طمٙم٤مم هؿ

إقمالء أؾمقار اجلزيرة اخلياء وسمٜم٤مء دار اًمّمٜم٤مقم٦م وقمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس، ويم٤من ًمف . ـمريػ

ويقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم، وىمد سمٜمك . واعمٕمتْمد سمـ قم٤ٌمد، ويم٤من ًمف حتّملم ضمٌؾ ـم٤مرق. هب٤م

وقمٌداعم١مُمـ . أؾمقار اجلزيرة اخلياء ورُمؿ ُم٤م شمِمٕم٨م ُمـ أسمراضمٝم٤م، يمام أطم٤مـمٝم٤م سمخٜمدق

ًمٞمٕم٘مقب سمـ و. سمـ قمكم، وهق ُمـ سمٜمك ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق واهتؿ سمٙمؾ قمامرهت٤م احلرسمٞم٦م

وٕيب احلًـ اعمريٜمل إقم٤مدة شمرُمٞمؿ . م1282/ هـ681قمٌداحلؼ سمٜم٤مء ؾمقر ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م ؾمٜم٦م 

ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ُمـ أؾمـقار وطمّمقن وأسمراج وخم٤مزن سم٤مإلو٤موم٦م ًمٌٜم٤مء دار ًمٚمّمٜم٤مقم٦م، 

م وم٘مد ؿمٝمد إقمالء حمٛمد سمـ 1355/ هـ756أُم٤م قم٤مم . وقمغم طمذوه يم٤من اسمٜمف أسمق قمٜم٤من

ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق وشمرُمٞمؿ ُم٤م هتدم ُمـ قمٛمراٟمف احلريب يقؾمػ سمـ إمحر ٕؾمقار
(1

). 

ومل يٙمـ قمٛمران ه١مٓء احلٙم٤مم مم٤م هق ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ُمـ جمرد اًمٌٜم٤مء، سمؾ يم٤من ُمٜمف ُم٤م هق 

وُمٜمف إطم٤مـم٦م أيب احلًـ اعمريٜمل عمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق سمًقر . ضب ًمٚمٛمح٤مل ذم ذًمؽ اًمزُمـ

ذا اًمٌٜم٤مء اًمذي رأى اًمٜم٤مس أٟمف حُم٤مل، وإلٟمج٤مز ه. ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مهت٤م إطمـ٤مـم٦م اهل٤مًم٦م قمغم اهلالل

أٟمٗمؼ أسمق احلًـ إُمقال، وأٟمّمػ اًمٕمامل إمم أن ُأيمٛمؾ سمٜم٤مؤه
(2

).  

وُمـ ذًمؽ اًمٕمٛمران احلريب ُم٤م ُضب سم٠مؾمقاره اًمٌحر، وُم٤م يم٤مٟم٧م أسمراضمف وخٛم٦م 

ىمٌقاهت٤م ُمـ احلج٤مرة اًمّمٚم٦ٌم، وُم٤م سمٚمغ ُمٜمٝم٤م ُمٜمتٝمك اعمٜمٕم٦م، سمٕمد أن ضُمٕمٚم٧م إرسمٓم٦م 

                                                 

، 1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 176احلٚمؾ اعمقؿمٞمـ٦م، ص: جمٝمقل. 23، ص1اإلطمـ٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

، 2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 236 – 235، ص4ُم٤ًمًمؽ إسمّمـ٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 452 –451ص

اعمدن : ًمٞمقسمقًمدو. 144يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. 296دراؾم٤مت وسمحقث، ص: اًمٓمٞمٌل. 140ص
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. 452 – 451، ص1ج: ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م: اعم٘مري    (2)



ؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، طمتك همدت ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمالقًم٤م واعمح٤مرس قمغم ـمقل 

حمّمٜم٦م ًمإلؾمالم وُصٗم٧م ًمٕمدة ُمرات سم٤محلّم٤مٟم٦م واعمٜمٕم٦م
(1

) .

وشمتجغم طمّم٤مٟم٦م وُمٜمٕم٦م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قمدم ظمْمقع إطمداه٤م ًمٚمجٞمقش 

وهق ُم٤م ًمٞمس سمٛمًتٌٕمد قمـ ُمدن اهتؿ طمٙم٤مُمٝم٤م ذم إقمالء . اعمح٤مسة؛ ًم٘مقة اؾمتحٙم٤مُم٤مهت٤م

ه٤م، وشم٘مقي٦م أريم٤مهن٤م سمٛمزيد ُمـ إسمراج، ومتٕمدُد إسمراج سم٠مؾمقار ُمدن اًمٕمـدوة أؾمقار

إٟمدًمًٞم٦م ُمٚمحقظ، وأسمراج اعمراىم٦ٌم قمغم أؾمـقاره٤م وؾمقاطمٚمٝم٤م ُُمتٕمددة وُُمتقومرة،يمام أن 

اًمٌٜم٤مء اعمٕمتٛمد قمغم احلج٤مرة اعم٘مٓمققم٦م ايمًٌٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مقة، ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م اىمؽمن سم٢مشم٘م٤من 

ءاًمٌٜم٤مء واًمُٕمامل إيمٗم٤م
(2

).  

ويمام دم٤موز اعمٕمامر اعمدين سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ـمٌٞمٕم٦م اًمتْم٤مريس سمّمقرة ُمت٘مٜم٦م، اؾمتٗم٤مد 

وهق ُم٤م ي١ميمد ُمدى ُم٤م سمٚمٖمف ــ  اعمٕمامر احلريب ُمـ شمٚمؽ اًمتْم٤مريس ذم زي٤مدة اعمٜمٕم٦م واًم٘مقة

ومٕمٜمد اًمٜمٔمر إمم ُمديٜمتل اجلزيرة ــ  اعمٕمامر احلريب سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ ىمدرة وإشم٘م٤من

اء واًمٌٜمٞم٦م ٟمجدمه٤م سُمٜمٞم٤م قمغم شمٚملم ُمرشمٗمٕملم قمـ ؿم٤مـمئ ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق، شمرشمٗمع سمف اخلي

يمام سمٜمٞم٧م ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق قمغم ُمرشمٗمٕم٤مت . ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م قمـ اجلزيرة اخلياء سمٕمنمة أُمت٤مر

ضمٌؾ ـم٤مرق؛ وذًمؽ ًمّمٕمقسم٦م اعمدن اعمرشمٗمٕم٦م قمغم اجلٞمقش اعمٝم٤ممج٦م
(3

وسم٠مقمغم ٟم٘مٓم٦م ُمـ شمٚمؽ  .(

ىمٚمٕم٦م شمٓمؾ قمغم اعمديٜم٦م وُم٤م طمقهل٤م، شمٙمقن ُمٝمٛمتٝم٤م مح٤مي٦م هذه اعمدن، اعمرشمٗمٕم٤مت يم٤مٟم٧م شُمٌٜمك 

واإلذاف قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مص٦م زُمـ احلرب، وُمـ شمٚمؽ اًم٘مالع ىمٚمٕم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق، وىمٚمٕم٦م 

ـمريػ
(4

) .

                                                 

رطمٚم٦م ـم٤مومقر، : سمػمو ـم٤مومقر. 173شم٘مقيؿ اًمٌٚمدان، ص: أسمق اًمٗمداء. 158، ص2ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: احلٛمقي    (1)

. 118سمحقث، ص: يمامل اًمًٞمد. 3ص

: اإلدريز. 82ن اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، صاًمٌٞم٤م: اسمـ قمذاري. 74  -73اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (2)

. 293احلٚمؾ، ص: اعمٕمًٙمري. 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج

. 105  -104اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو    (3)

اعمدن : ًمٞمقسمقًمدو. 279إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من. 517، ص4دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من    (4)

.  76 – 75إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص



ويمام اؾمتٗم٤مد اعمٕمامر احلريب ُمـ ُمرشمٗمٕم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، اؾمتٗم٤مد أيًْم٤م ُمـ 

ن هنر اًمٕمًؾ سمٛمث٤مسم٦م ظمٜمدق حيٛمل اجلزيرة ُمًٓمح٤مهت٤م اعم٤مئٞم٦م، وم٘مٌؾ أن شُمٌٜمك ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م يم٤م

اخلياء ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِمامل، وقمغم ؿم٤ميمٚمتف ُأطمٞمٓم٧م اجلزيرة اخلياء سمٕمد سمٜم٤مء ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م 

سمخٜمدق حيٞمط هبام، ىمد يٙمقن اؾمتٗمٞمد سمف ُمـ ُمٞم٤مه هنر اًمٕمًؾ
(1

يمام دم٤موز اعمٕمامر احلريب ذًمؽ  .(

ٟمدًمًٞم٦م، ويتْمح ذًمؽ ذم إمم ضمٕمؾ ؿم٤مـمئ ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمقر أُم٤مُمل عمدن اًمٕمدوة إ

ذًمؽ اًمِم٤مـمئ اًمذي يم٤مٟم٧م أقملم . أؾمقار اجلزيرة اخلياء اًمتل اشمّمٚم٧م إمم ؿم٤مـمئ اعمْمٞمؼ

طمراس اًمثٖمقر متتد قمغم ـمقل ؾم٤مطمٚمف ُمتٛمريمزة سم٠مرسمٓم٦م وأسمراج أقمدت ًمذًمؽ
(2

)  .

أؾمقار : ويتجغم اعمٕمامر اًمٕمًٙمري سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قمدة قمٜم٤مس شمتِمٙمؾ ومٞمام يكم

ٟمدًمًٞم٦م، وشمٕمد أول سمٜم٤مء سم٠مي ُمديٜم٦م وأهؿ قمٜم٤مسه٤م، ٕهن٤م شم١مُّمـ ؾمٙم٤من ُمدن اًمٕمدوة إ

هذا ذم أوىم٤مت يٙمقن اًمًٚمؿ هق إُمر اًم٤ًمئد قمغم . اعمديٜم٦م ودمٕمٚمٝمؿ يٜمٕمٛمقن سمرهمد اًمٕمٞمش

. هذه اعمدن، ومام سم٤مًمٜم٤م إن يم٤مٟم٧م اعمدن هدوًم٤م ًمٚمحٛمالت احلرسمٞم٦م يمح٤مل ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

اهتامم ــ  صمٖمر إٟمدًمس اجلٜمقيبــ  اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وُمـ هذه إمهٞم٦م يم٤من ٕؾمقار ُمدن

ومٛمديٜم٦م ـمريػ اُمت٤مزت سمٓمقل ؾمقره٤م، وارشمٗم٤مقمف سم٘مدر . يمٌػم، ضمٕمٚمٝم٤م ذات طمّم٤مٟم٦م وُمٜمٕم٦م

قمنم ىم٤مُم٤مت، وأؾمقاره٤م سم٤مإلو٤موم٦م ٕؾمقار ضمٌؾ ـم٤مرق واجلزيرة اخلياء يم٤مٟم٧م ُمـ 

إًمٞمٝم٤م يم٠مؾمقار احلج٤مرة اًمّمٚمٌـ٦م اًمتل ىمٓمٕم٧م ُمـ ضم٤ٌمهل٤م يم٠مؾمقار ضمٌؾ ـم٤مرق، أو ضمٚم٧ٌم 

ويمؾ ذًمؽ اًمٌٜم٤مء ُمزضم٧م سمف صٗمقف احلج٤مرة سم٤مجلػم ومٙم٤مٟم٧م ظمػم أؾمقار . اجلزيرة اخلياء

ًمثٖمقر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(3

). 

ويم٤من ًمتت٤مسمع طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم ذم آهتامم سمتحّمٞمٜم٤مت ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور ذم 
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وؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم وم٤مجلزيرة اخلياء أقم٤مد سمٜم٤مء أؾمقاره٤م ي. اؾمتٛمراري٦م صالسم٦م هذه إؾمقار

م ُمٜمٝم٤م يمام ُأقمٞمد سمٜم٤مء ؾمقره٤م إُم٤مُمل ذم قمٝمد اعمقطمديـ، صمؿ يم٤من ًمٞمٕم٘مقب سمـ . ٟمتٞمج٦م عم٤م هتدَّ

م  1315/ هـ715م، وذم قم٤مم 1282/ هـ681قمٌداحلؼ سمٜم٤مء ؾمقر ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م ذم قم٤مم 

أطم٤مط أسمق ؾمٕمٞمد قمثامن سمـ يٕم٘مقب اعمريٜمل اجلزيرة اخلياء يمٚمٝم٤م سمًقر
(1

أُم٤م أؾمقار ضمٌؾ  .(

رق وم٘مد ٟم٤مًم٧م طمًٔم٤م واومًرا ُمـ آهتامم رهمؿ أهن٤م إطمدث ُمـ سملم أؾمقار اًمٕمدوة ـم٤م

م ُمـ اهتامم قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم 1159/ هـ555إٟمدًمًٞم٦م، ومٌٕمدُم٤م ٓىمك قمٛمراهن٤م ؾمٜم٦م 

اًمذي طمدد سمٜمٗمًف ُمٙم٤من ؾمقر اعمديٜم٦م، أقم٤مد أسمق احلًـ اعمريٜمل واسمٜمف أسمق قمٜم٤من سمٜم٤مء أؾمقار 

ه، صمؿ اشمٌع ذًمؽ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ إمحر سمرومع أؾمقار ضمٌؾ ـم٤مرق، وشمرُمٞمؿ ُم٤م شمِمٕم٨م ُمـ

م1355/ هـ756اعمديٜم٦م ذم قم٤مم 
(2

وعمديٜم٦م ـمريػ اهتامم آظمر مل يتجَؾ وهق يمقن ؾمقره٤م  .(

أىمدم أؾمقار ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ومٝمق ُمـ سمٜم٤مء قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ
(3

)  .

. ُم٤ًموم٦م أؾمقاره٤م ومتت٤مز أؾمقار ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م عم٤م اُمت٤مزت سمف، سمٓمقل

وم٠مؾمقار ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق اُمتدت ُمـ أقمغم صخرة اجلٌؾ إمم اهل٤موي٦م اعمٓمٚم٦م قمغم اًمرُم٤مل، 

وأؾمقار ُمديٜم٦م ـمريػ وصٗم٧م سمٓمقل ؾمقره٤م، أُم٤م ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء ومٙم٤من اُمتداد 

ؾمقره٤م ُمـ ؿمامل هنر اًمٕمًؾ سم٠ميمثر ُمـ قمنمة يمٚمؿ إمم ُمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق
(4

) .

. دوة إٟمدًمًٞم٦م أسمراج شم٘مػ إمم صٗمٝم٤م إلمت٤مم وفمٞمٗمتٝمام احلرسمٞم٦موشمتخٚمؾ أؾمقار ُمدن اًمع

وٕسمراج اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ـم٤مسمع ممٞمز ذم شمّمٛمٞمٛمٝم٤م، ومٞمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٙمؾ اعمرسمع، وهل 
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شمؼمز قمـ ؾمقر اعمديٜم٦م إمم اخل٤مرج، يمام شمرشمٗمع قمٜمف سم٠مـمقال همػم ُمت٤ًموي٦م، ومؽمشمٗمع سمٕمْمٝم٤م قمـ 

إظمرى
(1

). 

اًمٜمّمػ اًمًٗمكم ُمٜمف أصؿ ًمٞمس سمف : ة ُمـ ٟمّمٗملموشمتٙمقن أسمراج اًمٕمدوة إٟمدًمز

إُم٤م أن يٙمقن همروم٦م واطمدة، أو يتٙمقن ُمـ همرومتلم : ومتح٤مت، واًمٜمّمػ اًمٕمٚمقي قمغم طم٤مًمتلم

ويتخٚمؾ طم٤مئط اًمٜمّمػ اًمٕمٚمقي ومتح٤مت يًتخدُمٝم٤م اجلٜمد يمٛمٜم٤مومذ . شمٕمٚمق إطمدامه٤م إظمرى

إمم أقماله٤م، ويرشم٘مل اجلٜمد داظمؾ هذه إسمراج سمدرج يقصٚمٝمؿ . ًم٘مذف اًمًٝم٤مم وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م

ويّمؾ سملم هذه إسمراج ذوم٤مت متتد قمغم أؾمقار اعمديٜم٦م
(2

) .

وىمد ٓىم٧م أسمراج اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمٜم٤مي٦م ُمـ طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم، ومٞمقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم 

أقم٤مد دمديد أسمراج اجلزيرة اخلياء، وأسمق احلًـ اعمريٜمل سمٜمك وضمدد أسمراج ضمٌؾ ـم٤مرق اًمتل 

ومرو٧م وضمقده٤م قمغم جمًؿ اسمٜمف أيب قمٜم٤من
(3

ومل يٙمـ وضمقد أسمراج اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م  .(

ُم٘متًٍما قمغم دوره٤م وٛمـ اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، سمؾ اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م يمؾ 

وم٠مسمراج ـمريػ أُُ سم٘مل قمٚمٞمٝم٤م وووع هب٤م اًمٜمّم٤مرى ومٞمام سمٕمد مخ٦ًم ُمداومع، أطمـده٤م . آؾمتٗم٤مدة

ُمّمٜمقع ُمـ ٟمح٤مس وقمٚمٞمف صقرة ٕومٕمك يٌٚمغ ـمقهل٤م اصمٜمل قمنم ؿمؼًما
(4

). 

ُم٤م يتّمؾ سم٘مالع وطمّمقن اًمٕمدوة آٟمدًمًٞم٦م ومٞم٠ميت ذم ُم٘مدُمتٝم٤م ىمٚمٕمـ٦م ضمٌؾ ـم٤مرق اًمتل وذم

. م1159/ هـ555شمتقج صخرة اجلٌؾ وٓ زاًم٧م شم٘مػ إمم اًمٞمقم ؿمـ٤مخم٦م رهمؿ أهن٤م سُمٜمٞم٧م ذم قمـ٤مم 

وهلذه اًم٘مٚمٕمـ٦م ُمًٛمٞمـ٤مت قمدة ومٝمل اًم٘مٚمٕمـ٦م اعمرايمِمٞمـ٦م، واًم٘مٚمٕمـ٦م اعمٖمرسمٞم٦م، واًم٘مٚمٕم٦م إٟمدًمًٞم٦م 

(Moorish Castle) وشمٕمـرف اًمٞمقم سم٤مًم٘مٚمٕمـ٦م احلـرة ،(LA CALAHORRA) . وىمد
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شمٙمقن هذه اًم٘مٚمٕم٦م هل ىمٚمٕم٦م اًم٘مِمتقر اًمتل ورد ذيمره٤م زُمـ أيب احلج٤مج يقؾمػ سمـ إمحر
(1

).  

وشم٘مع ىمٚمٕم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق قمغم ُم٘مرسم٦م ُمـ اًمٓمرف اًمِمامزم اًمٖمريب ًمّمخرة اجلٌؾ، وىمد 

اد قمٜمد ٟمزوًمـف سمجٌؾ ـم٤مرقيٙمقن ُمقوٕمٝم٤م هق ُمقوع اًم٘مٚمٕم٦م اًمتل سمٜم٤مه٤م ـمـ٤مرق سمـ زي
(2

) .

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ىمٚمٕم٦م ـم٤مرق سمـ زي٤مد مل شمٙمـ ُمقضمقدة قمٜمد سمٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

.  م، وإٓ ًمقرد ذيمره٤م1159/ هـ555

وىمد ٓىم٧م هذه اًم٘مٚمٕم٦م قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م ُمٜمذ سمٜم٤مئٝم٤م زُمـ قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم، وم٘مد اهتؿ 

ًمس واعمٖمرب، وضمٚم٥م ٕضمٚمٝم٤م وٛمـ سمٕمٛمراهن٤م، وذًمؽ سم٤مظمتٞم٤مر أُمٝمر اًمٕمامل ُمـ سمالد إٟمد

صمؿ شمٌٕمف أسمق . سمٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـمـ٤مرق احلج٤مرة اعم٘مٓمققم٦م واجلػم ًمٌٜم٤مئٝم٤م قمغم أيمٛمـؾ وضمف

احلًـ اعمريٜمل واسمٜمف أسمق قمٜم٤من، وُمـ سمٕمدهؿ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ إمحر
(3

وجي٤مور ىمٚمٕم٦م . (

ا يم٤مٟم٧م ضمٌؾ ـم٤مرق ىمٚمٕم٦م أظمرى أصٖمر ُمٜمٝم٤م ٓزاًم٧م أـمالهل٤م سم٤مىمٞم٦م سمجٌؾ ـم٤مرق، وئمٝمر أٟمف

ًمٚمحراؾم٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ
(4

).  

ويٜمٔمؿ إمم ضم٤مٟم٥م إؾمقار وإسمراج واًم٘مالع يمٕمٜمٍم ُمـ قمٜم٤مس اًمٕمامرة احلرسمٞم٦م 

وىمد ٓىمك . إرسمٓم٦م أو ُم٤م ُيٕمرف سم٤معمح٤مرس، ويمٚمٝم٤م ي٘مّمد هب٤م أسمراج اعمراىم٦ٌم ظم٤مرج اعمديٜم٦م

ُمتٝم٤م ٟمِم٤مـًم٤م يمٌػًماهذا اًمٜمقع ُمـ إسمـراج اهتامًُم٤م ظم٤مًص٤م ُمـ اعمراسمٓملم، سمذًمقا ٕضمـؾ إىم٤م
(5

) .

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذه إرسمٓم٦م اُمتدت قمغم ؾمقاطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م، 

وسم٤معمٜم٤مـمؼ اًمِمامًمٞم٦م ُمـ أرايض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٛمقاوع شمؿ اٟمتخ٤مهب٤م، شمْمٛمـ ٕهؾ 

                                                 

ضمٌؾ ـم٤مرق، : قمٌداًمٕمزيز اًمروم٤مقمل. 89اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 71ديقان اسمـ ومريمقن، ص: اسمـ ومريمقن    (1)
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.  101اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص

. 133ذم رسمقع إٟمدًمس، ص: قمٞمًك اًمٜم٤مقمقري. 291إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: قمٜم٤من حمٛمد    (2)

إصم٤مر : حمٛمد قمٜم٤من. 23، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 82اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، ص: اسمـ قمذاري    (3)

.   291إٟمدًمًٞم٦م، ص

.  291إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜم٤من    (4)

.  237شم٤مل، صومٜمقن اًمؼ: أسمق دي٤مك    (5)



. اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أؾمٌ٘مٞم٦م ُمٕمروم٦م ظمؼم احلٛمالت احلرسمٞم٦م اعمٝم٤ممج٦م ٕراوٞمٝمؿ ىمٌؾ وصقهل٤م

إرسمٓم٦م قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يمٕمٜمٍم ُمـ قمٜم٤مس اعمٕمامر احلريب دور وجي٤مور 

ويٕمد هذا اًمٕمٜمٍم ُمـ أهؿ اًمٕمٜم٤مس احلرسمٞم٦م ٕي ُمديٜم٦م ؾم٤مطمٚمٞم٦م، ومال جُيدي . صٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ

وهلذا ُأىمٞمٛم٧م . ٟمٗمًٕم٤م حلامي٦م هذه اعمـدن آىمتّم٤مر قمغم اًم٘مقات اًمؼمي٦م، وإن سمٚمٖم٧م ُمٜمتٝمك ىمقهت٤م

وم٘مد سمٜمك اخلٚمٞمٗم٦م . وة إٟمدًمًٞم٦م، وشمقاضمدت هب٤م ُمٜمذ وىم٧م ُمٌٙمردور اًمّمٜم٤مقم٦م سمٛمدن اًمٕمد

قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس داًرا ًمّمٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ سم٤مجلزيرة اخلياء، أشم٘مـ سمٜم٤مءه٤م، وأقمال أؾمقاره٤م، 

ويم٤من هلذه اًمدار أسمراج وخٛم٦م حلاميتٝم٤م
(1

). 

وسم٤مإلو٤موم٦م هلذه اًمدار يم٤مٟم٧م هٜم٤مك دار ًمٚمّمٜم٤مقم٦م سمجٌؾ ـم٤مرق، وهل اًمتل ذع ذم 

م، وسمٓمريػ 1332/ هـ733سمق احلًـ اعمريٜمل سمٕمد اؾمؽمضم٤مقمف جلٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م سمٜم٤مئٝم٤م أ

دار صم٤مًمث٦م يم٤من هل٤م دور يمٌػم ذم اًمتٕم٤مون احلريب اعمِمؽمك سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ
(2

). 

ومل ي٘متٍم اعمٕمامر احلريب سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم ُم٤م هق ؾم٤مئد وُمٕمروف، وم٤مخلٜمدق صقرة 

يم٤من هذا اخلٜمدق طم٤مًضا سم٤مجلزيرة اخلياء سم٠مُمر يقؾمػ سمـ وىمد . شمقاضمدت سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

شم٤مؿمٗملم اًمذي أُمر سمحٗمره إمم ضمقار سمٜم٤مء ؾمقر اعمديٜم٦م وشمرُمٞمؿ ُم٤م شمِمٕم٨م ُمـ أسمراضمٝم٤م
(3

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ومٙمرة هذا اخلٜمدق ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ اجلزيرة اخلياء ٟمٗمًٝم٤م، اعمديٜم٦م اًمتل 

.  م1275/ هـ674قم٤مم اؾمتخدُم٧م هنر اًمٕمًؾ ظمٜمدىًم٤م هل٤م ُمـ ٟمـ٤مطمٞم٦م اًمِمامل ىمٌؾ 

ويمام أذٟم٤م ذم اًمٌدء ٟمِمػم ذم اخل٤ممت٦م سم٠من احلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م يم٤من هل٤م أصمر يمٌػم قمغم اعمٕمامر 

احلريب سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومٓمقل زُمـ احلّم٤مر اًمذي شمٕمرو٧م ًمف ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

طم٨م أهن٤م أٟمت٩م قمٜمًٍما ُمٕمامرًي٤م طمرسمًٞم٤م متثؾ ذم شمٚمؽ اعمخ٤مزن اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م، اًمتل يرى اًم٤ٌم

يم٤مٟم٧م قمغم رء ُمـ يمؼم احلجؿ ًمتحتقي اعم١من واًمذظمػمة اًمٙم٤مومٞم٦م ًمتٕملم أهؾ اعمديٜم٦م قمغم 
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ويم٤من أطمده٤م ُم٤مصماًل ذم جمًؿ ضمٌؾ . ُم٘م٤موُم٦م شمٚمؽ اًمٗمؽمات اًمزُمٜمٞم٦م اًمٓمقيٚم٦م ُمـ احلّم٤مر

ـم٤مرق اًمذي أُمر سمّمٜمٕمف أسمق قمٜم٤من اعمريٜمل
(1

).   

ٓزاًم٧م أـمالًمف شم٘مػ ص٤مُمدة واجلدير سم٤مًمذيمر أن اعمٕمامر احلريب سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

أُم٤مم يمؾ اعمتٖمػمات، وأيمؼم دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمٚمٕم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق وأؾمقاره٤م، وىمٚمٕم٦م ـمريػ 

وطمتك ٟم٘مش اًمٜمٍم سمجٌؾ ـم٤مرق طم٤مومظ قمغم . وسمٕمض أؾمقاره٤م، رهمؿ أهن٤م أـمالل ُمٝمٛمٚم٦م

اًمٜمٍم واًمتٛمٞمٞمز ُمـ اهلل شمٕم٤ممم عمقٟٓم٤م أيب قمٌداهلل أُمػم »: ضمزء يمٌػم ُمٜمف، وىمد يمت٥م سمف

شاسمـ أيب احلج٤مج يقؾمػ أُمػم اعمًٚمٛملم اسمـ ُمقٟٓم٤م أيب اًمقًمٞمد أسم٘م٤مه اهلل اعمًٚمٛملم
(2

). 
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متّيد 

ىمقة ــ  ضمٌؾ ـم٤مرق واجلزيرة اخلياء وـمريػــ  ؿمٙمؾ احت٤مد ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

ىم٦م ُمـ اىمتّم٤مدي٦م شمٙم٤مُمٚم٧م زراقمًٞم٤م، وصٜم٤مقمًٞم٤م، ودم٤مرًي٤م سمّمقرة ضمٕمٚم٧م ُمـ اىمتّم٤مده٤م طمؾ

. طمٚم٘م٤مت احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م سم٤مٕٟمدًمس واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

وم٤مًمٗمقايمف اًمٕمجٞم٦ٌم، واًم٘مرٟمٗمؾ اعمٛمٞمز، واًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٕمٓمري٦م واًمٓمٌٞم٦م، ويمذًمؽ اًمٙمت٤من 

واحلرير إومْمؾ قمغم ٟمٓم٤مق اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ضمٕمٚم٧م زراقم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم ُمّم٤مف 

اعمدن وإىم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اعمتٛمٞمزة زراقمًٞم٤م
(1

). 

يمذًمؽ صٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ، وأٓت احلرسمٞم٦م، واعم٘مذووم٤مت احل٤مرىم٦م، سم٤مإلو٤موم٦م ًمٚمٛمقاد و

اخل٤مم اًمالزُم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اًمتل شمتقاضمد سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ضمٕمٚم٧م ُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

ُم٘مّمًدا ًمتٚمؽ اعمّمٜمققم٤مت
(2

). 

وهلذا اًمتٛمٞمز اًمزراقمل واًمّمٜم٤مقمل، وقمدد ُمـ ُم٘مقُم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمتج٤مري٦م أصٌح٧م 

ق هب٤م ُمٜمتج٤مت ُمـ ظم٤مرج أروٝم٤مُمرك ًزا ًمٚمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م، يت٤مضمر هب٤م همػم أهٚمٝم٤م، ويًقَّ
(3

).       
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سمدرو . 182 – 181، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 297إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص

 .1080 – 1079، ص2صقرة شم٘مريٌٞم٦م ًمالىمتّم٤مد إٟمدًمز، احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ج: ؿمٚمٛمٞمٓم٤م



املبحح األوه 
ـة ــــــسراعـــاه

ُيٕمتؼم اعمج٤مل اًمزراقمل ُمـ أهؿ اعمج٤مٓت آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م؛ ُمٜمف 

عمج٤مل وًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم ا. ىمقهتؿ ويم٤ًمئٝمؿ، وقمٚمٞمف شمٕمتٛمد صٜم٤مقمتٝمؿ ودم٤مرهتؿ

. اًمزراقمل طمظ وومػم ُمـ اًمزرع واًميع، شمٙم٤مُمٚم٧م سمف ُمدهن٤م وىمراه٤م

وىمد شَمقوّمر سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُم٘مقُم٤مت اًمزراقم٦م يم٤مُمٚم٦م، ومٌٝم٤م وومرة اعمٞم٤مه اجل٤مري٦م 

سم٤مجلزيرة اخلياء، وهنر ـمريػ،  (ROI DELA MIEL )واجلقومٞم٦م يمٜمٝمر اًمٕمًـؾ 

يؿ، وًمألُمٓم٤مر اًمقومػمة دور وُمٞم٤مه ضمٌؾ ـم٤مرق اجلقومٞم٦م واًمًٓمحٞم٦م، وآسم٤مر ضمزيرة أم طمؽ

ُمٙمٛمؾ عمٞم٤مه اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(1

وسم٠مروٝم٤م شمٜمققم٧م اًمؽمسم٦م سملم شمرسم٦م ـمٞمٜمٞم٦م ؿمديدة اخلّمقسم٦م . (

هل٤م ٟم٤ٌمشم٤مهت٤م اًمتل شمٜمٛمق هب٤م، وشمرسم٦م رُمٚمٞم٦م طمرؿم٤مء أيًْم٤م هل٤م ٟم٤ٌمشم٤مهت٤م يمٜم٤ٌمت اًمتلم اًمذي ٓ يٜمٛمق 

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وُمـ ُم٘مقُم٤مت اًمزراقم٦م اًمتل طمٔمٞم٧م هب٤م . إٓ هبذا اًمٜمقع ُمـ اًمؽمسم٦م

اظمتالف ُمٔم٤مهر اًمًٓمح ُمـ ُمرشمٗمٕم٤مت وُمٜمخٗمْم٤مت يم٤من ٓظمتالومٝم٤م أصمـر يمٌػم قمغم شمٜمقع 

اًمٜم٤ٌمشمـ٤مت، ومٌٝم٤م ٟم٤ٌمشمـ٤مت ضمٌٚمٞم٦م، وأظمرى ؾم٤مطمٚمٞم٦م
(2

)  .

ومل شمٙمـ اعم٘مقُم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م هل يمؾ ُم٤م اقمتٛمدت قمٚمٞمف زراقم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وم٘مد 
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ا، ًمٚمحٙم٤مم ُمٜمف ضمزء، وًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ضمزء يم٤من ًمٚمٕم٤مُمؾ اًمٌنمي دور آظمر ذم دقمؿ اًمزراقم٦م سمف

وممـ اهتؿ سم٤مًمزراقم٦م ُمـ احلٙم٤مم قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم اعمقطمدي، وم٘مد أُمر سم٤مؾمتّمالح . آظمر

أرايض ضمٌؾ ـم٤مرق، وهمرؾمٝم٤م سم٠مٟمقاع اًمٗم٤ميمٝم٦م، يمام ُزرع سم٠مُمره قمدد ُمـ اًم٤ًٌمشملم سمجٌؾ 

ـم٤مرق ًمف وٕسمٜم٤مئف، وُصٜمع هل٤م ىمٜمقات ُم٤مئٞم٦م ُمـ ىمٛم٦م اجلٌؾ إمم شمٚمؽ اًم٤ًٌمشملم
(1

). 

أُم٤م ُم٤م يم٤من ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس وم٘مد متّٞمز سمجٚمٌٝمؿ ًمٕمدد ُمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ اعمٖمرب واعمنمق 

:  وزراقمتٝم٤م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومتٙمٚمٚم٧م ضمٝمقدهؿ سم٤مًمٜمج٤مح، وُمـ أُمثٚم٦م شمٚمؽ اًمٜم٤ٌمشم٤مت

أطمد ضمٜمد ــ  ىمّم٥م اًمًٙمر، واًمرُم٤من اًمًٗمري اعمٜمت٥ًم إمم زارقمف ؾمٗمر سمـ قمٌٞمداهلل اًمٙمالقمل

قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ زُمـ إُمػمــ  إردن
(2

).  

هلذه اعم٘مقُم٤مت يم٤مٟم٧م اجلزيرة اخلياء أرض زرٍع ــ  سمٛمِمٞمئ٦م اهللــ  وٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م

وضع، هب٤م اًم٤ًٌمشملم اًمٜمية واعمٞم٤مه اجل٤مري٦م، ودمٛمع ذم صمٜم٤مي٤مه٤م ظمػم اًمؼم واًمٌحر، يمام 

شمتقؾمط سمٛمقىمٕمٝم٤م اعمٜم٤مومع، وُمرؾمـ٤مه٤م أين اعمراد ًمٚمحٞمقان؛ ًم٘مرهب٤م ُمـ سمالد اعمٖمرب
(3

). 

جلٌؾ ـم٤مرق ذف اًمٌ٘مٕم٦م، ويمريؿ اًمؽمسم٦م، يمٚمام اؾمتقدع ذم أروف ُمـ ظمػم ٟمام وزيم٤م »و

، وجلٌؾ ـم٤مرق اؿمتامل أهمٚم٥م ومقايمف إٟمدًمس شوومْمؾ وضمؾ وأصمٛمر قمـ ىمرب همرس وزرع

وأؿمٝمره٤م يمٗم٤ميمٝم٦م اًمتٗمـ٤مح، قمغم اًمرهمؿ ُمـ وٞمؼ وٗمتف اعمٛمتدة يم٤محلٌؾ
(4

). 

مل خيؾ ضمٌؾ وٓ ؾمٝمؾ داظمكم أو  وقمـ ُمٜم٤مـمؼ اًمزراقم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ئمٝمر أٟمف

ؾم٤مطمكم ُمـ اًم٤ًٌمشملم واجلٜم٤من واًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وم٠ٌمقمغم ىمٛم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ُوضمد ٟم٤ٌمت 
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.  124إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص
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وقمغم وٗم٤مف . اًم٘مرٟمٗمؾ، وسمجٌؾ ُمقؾمك سم٤مًم٘مرب ُمـ اجلزيرة اخلياء ُزرع ىمّم٥م اًمًٙمر

وقمغم . أهن٤مر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤مجلزيرة اخلياء وـمريػ يم٤مٟم٧م اجلٜم٤من واًم٤ًٌمشملم

ل اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُزرع قمدد ُمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت يم٤مًمتلم وهمػمه ُمـ صمامر اًمٗم٤ميمٝم٦مؾمـقاح
(1

). 

وًمٞمس هذا ومح٥ًم سمؾ يم٤من اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت ُمٜمتنًما سمداظمؾ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم 

صقر ضمٜم٤من وسم٤ًمشملم، وسمخ٤مرج اعمدن يم٠مؿمج٤مر اًمزيتقن واًمٕمٜم٥م ظم٤مرج ـمريػ، وأؿمج٤مر 

وم٦م ًمٚمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واحلِم٤مئش اعمٜمتنمة هٜم٤م اًمتلم همرب اجلزيرة اخلياء، هذا سم٤مإلو٤م

وهٜم٤مك
(2

).  

٤ًٌم يمٌػًما ُمـ اؾمٛمٝم٤م ومٝمل حتقي وٛمـ  ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ًمٚمجزيرة اخلياء ٟمّمٞم

أؾمقاره٤م قمدًدا يمٌػًما ُمـ اًم٤ًٌمشملم واعمٜمتزه٤مت، وُمـ ُمٜمتزه٤مهت٤م احل٤مضمٌٞم٦م واًمٜم٘م٤مء، وُمـ 

، وهلذا يم٤من ًمٚمجزيرة اخلياء طمقهل٤م اعمزارع واعمٜم٤مـمؼ اًمتل شمٙمثر هب٤م اًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

ضمٌؾ ـم٤مرق وـمريػ، وىمد يٙمقن ذًمؽ ًمقومرة اعمٞم٤مه : اًمّمدارة ذم وومرة اًمٜم٤ٌمشم٤مت قمـ ُمديٜمتل

هب٤م واؾمتقاء أروٝم٤م قمـ ضم٤مرشمٞمٝم٤م
(3

) .

:  ومن أبرز كباتات العدوة األكدلسقة ما ييل

هق اًمٌِمٙمراٟمٞم٦م، وهق ٟم٤ٌمت ًمف ورق يمخٞمقط اًمٙمرم، يٚمتػ قمغم ُم٤م ي٘مرسمف : أّداد -1

سم٤مشم٤مت، وًمف زهر، ويِمٌف إّداد اخلٞمزران إٟمدًمز، ويتقاضمد سمجٌؾ ُمـ اًمـ

اًمرسمٚم٦م سم٤مجلزيرة اخلياء
(4

).  

                                                 

رطمٚم٦م ـم٤مومقر، : سمػمو ـم٤مومقر. 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز. 74اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)
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.  213، ص5جصٌح إقمِمك، : اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 173اًمٌٚمدان، ص

.  49 – 48، ص1قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (4)



وًمف قمدة . ًمف قمدة أؾمامء ُمٜمٝم٤م شمٌـ ُمٙم٦م، وشمًٛمك ؿمجرشمف اعمّمٓمٙمك: إذظمر -2

. أًمقان ُمٜمٝم٤م إصٗمر وإمحر وإهمؼم، وًمف ذم أول ٟم٤ٌمشمف ورق دىمٞمؼ ًمٓمٞمػ

وُمـ اإلذظمر ٟمقع سم٤مجلزيرة اخلياء
(1

). 

ضمٜمس ُمـ اًمِمجر اخلِمٌل، هق أومْمؾ ُم٤م يًت٤مك سمف وأـمٞمٌف رائح٦م، ًمف أصمر قمغم : أراك -3

ًمٌـ اعم٤مؿمٞم٦م ُمتك أيمٚم٧م ُمٜمف، ويقضمد إراك سمج٤ٌمل اجلزيرة اخلياء
(2

). 

، وهذا اًمٜم٤ٌمت يِمٌف ورق اًم٘مًقق "ٟمقهم٤من  "ويٕمرف ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمـ : أؾم٤مرون -4

وأومْمـؾ هذه اًمٜمٌت٦م ُم٤م . وادهمػم أٟمف أصٖمـر سمٙمثػم وأصٚم٥م وظميشمف ُم٤مئٚم٦م إمم اًمس

جيٚم٥م ُمـ اًمّملم، صمؿ يٚمٞمٝم٤م ُم٤م جيٚم٥م ُمـ إٟمدًمس، وإومْمؾ ُمـ إٟمدًمز ُم٤م يم٤من 

وسم٤مجلزيرة اخلياء ٟمقع آظمر ُمٜمف ًمف ورق ُمثؾ اًم٘مٜمٓمقريقن . ُمـ اجلزيرة اخلياء

اًمرىمٞمؼ، شمٕمٚمق ؾم٤مىمف ٟمحق اًمذراع، ـمّٞم٥م اًمرائح٦م واًمٓمٕمؿ، وهق يٜم٧ٌم سم٤مجل٤ٌمل 

صمرة سمجٌؾ اًمرسمٚم٦م ُمـ اجلزيرة اخلياءاًمّمخري٦م، ويتقاضمد سمؽ
(3

). 

: وهق قمغم ٟمققملم. هق ُمـ ضمٜمس اًمقرق أد، وُمـ ٟمقع اًمتٛمٜمس: اؾمت٥م -5

واًمٜمقع أظمر . إول ًمف ورق يِمٌـف ورق اًمزيتقن ذم اًم٘مدر واًمٚمقن إٓ أٟمف أًملم

وُيّمٜمع . وأُمٞمؾ ًمٚمًقاديِمٌف ورق اًمتقت ذم اًمِمٙمؾ واهلٞم٠مة، إٓ أٟمف أقمرض 

ويٜمٛمق هذا اًمٜم٤ٌمت سمجٌؾ ـم٤مرق وضم٤ٌمل اجلزيرة . ُمـ آؾمت٥م ـمٞم٥م ًمألذن

اخلياء
(4

). 

هق أٟمقاع وأضمٜم٤مس، ُمٜمف ٟمقع ُُمٌْمع ُمٕمرق يٕمٔمؿ ذم ٟم٤ٌمشمف، يٕمرف : سَمَّمؾ -6

                                                 

. 49، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (1)

.  53، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (2)

ُمٕمجؿ أٟمدًمز ُمـ اًم٘مرن اًم٤ًمدس : حمٛمد اًمٕمريب اخلٓم٤ميب. 81  -80، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (3)

م،  1988دضمٜمؼم / هـ1409ة ًمتجٜمٞمس اًمٜم٤ٌمت، جمٚم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م، اًمٕمدد اخل٤مُمس، رسمٞمع اًمث٤مين اهلجري حم٤موًم٦م قمٚمٛمل

.  86 – 85اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، ص

. 82  -81، ص1قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (4)



سم٤مًمِمٚمقسمٞمٜمل، وهق يمثػم سم٤مجلزيرة اخلياء
(1

).  

يـ، ويٕمرف هق اًمِ٘مث٤مء اًمٜمْم٩م اًمذي ىمد أصٗمر، ويٕمقد جلٜمس اًمٞم٘مط: اًمٌٓمٞمخ -7

سم٤مخلرسمز واخلْمػ، وهق أٟمقاع ُمٜمف اجلزيري ًمٙمثرشمف سم٤مجلزيرة اخلياء
(2

).  

ُمـ ضمٜمس اًمتٛمٜمس، وُمـ ٟمقع اًمِمقك، وهق مخ٦ًم أٟمقاع، ُمٜمف ٟمققم٤من : ضمقًمؼ -8

ٓ ورق ًمف وهق ؿمـقك، ؾم٤مىمف ىمّمػمة، : سمج٤ٌمل اجلزيرة اخلياء، اًمٜمقع إول

، ةًمٜمقع رائح٦م قمٓمريوؿمٙمٚمف يم٘م٦ٌم ؿمقك، وًمقٟمف سملم اخلية واًمٖمؼمة، وهلذا ا

: واًمٜمقع أظمر ُمـ اجلقًمؼ. ويٕمرف هذا اًمٜمقع سم٤مؾمؿ آظمر هق اًمدار ؿمٞمِمٕم٤من

ًمف ورق دىمٞمؼ ضمًدا، وؿمقك طم٤مد دىمٞمؼ ويمثٞمػ، وؾم٤مق هذا اًمٜمقع أـمقل ُمـ 

اًم٤ًمسمؼ، ظمِمٌٞم٦م صٚم٦ٌم ُمٕمرىم٦م، وًمقهن٤م ُمـ اخل٤مرج أصٗمر، وُمـ اًمداظمؾ أمحر، 

وهق قمٓمري اًمرائح٦م أيًْم٤م
(3

). 

ؿمٞمش، وهق ٟم٤ٌمت دىمٞمؼ يٗمؽمش قمغم اًمّمخر، أيمثره ذم ُمـ ضمٜمس اًمح: مُح٤مُم٤م -9

وًمٚمُحامُم٤م ٟمقع آظمر يٙمثر سمجٌؾ اًمرسمٚم٦م، ًمف ورق يِمٌف ورق اًمرضمٚم٦م، إٓ . أوًمف

أٟمف أقمرض ُمٜمف
(4

). 

ٟم٤ٌمت ًمف ورق يمقرق ًم٤ًمن احلٛمؾ، ًمٙمٜمف أؿمد رـمقسم٦م وأصٖمر : ظمرسمؼ أسمٞمض -10

: ُمٜمف ٟمققم٤منطمجاًم، وأيمثر ُمٞماًل إمم اخلية ُمع محرة، وسمج٤ٌمل اجلزيرة اخلياء 

إؾمقد وإسمٞمض
(5

). 

ٟم٤ٌمت ورىمل، شمٕمٚمق ؾم٤مىمف ٟمحق ذراع، وًمقن ؾم٤مىمف أمحر ُمـ اًمداظمؾ : ظمقًمٜمج٤من -11

ويٜمٛمق اخلقًمٜمج٤من . وًمٓمٕمؿ هذا اًمٜم٤ٌمت طمرارة، وًمف رائح٦م ـمٞم٦ٌم. واخل٤مرج

                                                 

.  87 – 86ُمٕمجؿ أٟمدًمز، ص: حمٛمد اخلٓم٤ميب. 111، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (1)

. 101، ص1ة اًمٓمٌٞم٥م، جقمٛمد: أسمق اخلػم    (2)

. 98  -97ُمٕمجؿ أٟمدًمز، ص: حمٛمد اخلٓم٤ميب. 187 – 186، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (3)

. 223 – 222، ص1قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (4)

. 259، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (5)



سمٙمثرة ذم ضم٤ٌمل اجلزيرة اخلياء
(1

). 

اق ُمٜمف ٟمقع ضمٌكم يٙمثر سمج٤ٌمل اجلزيرة اخلياء، وهق ورىمل ًمف س: ظمٞمزران -12

شمٕمٚمق أيمثر ُمـ ذراع، وٕصقل اخلٞمزران اؾمتخداُم٤مت ـمٌٞم٦م
(2

).  

ٟم٤ٌمت ُمـ ٟمقع اجلَٜم٦ٌم، ورىمف يمقرق اخلس، إٓ أٟمف أقمرض وأـمقل ُمع : راؾمـ -13

وجيٛمع هذا اًمٜم٤ٌمت ذم ؿمٝمر طمزيران، وهق يم٤ًمسم٘مف سمج٤ٌمل . ضمٕم٤مدة وظمْم٤مرة

اجلزيرة اخلياء
(3

). 

ن ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمٜمٔمر إٓ يٕمرف سم٤مًمرُم٤من اهلٜمدي، وهق ؿمٌٞمف ًمٚمرُم٤م: اًمرُم٤من اجلٌكم -14

أٟمف ٓ يثٛمر، وًمٞمس ًمف زهر
(4

). 

ٟم٤ٌمت ورىمف يمقرق اًميو، ُمع ىمٍم وًملم، وأـمراف اًمقرق ُم٤مئٚم٦م : ؾم٤مٟمف -15

ًمٚمتدوير، ؾم٤مىمف ظمِم٥م ُمٕمرق، وًمف صمٛمر ُمٜمتٔمؿ قمغم ؿمٙمؾ طمٌقب شمِمٌف طم٥م 

وُمٜم٤مسم٧م اًم٤ًمٟمف اجل٤ٌمل، وُمٜمٝم٤م ضم٤ٌمل اجلزيرة اخلياء. اًمٕمرقمر
(5

). 

هق : اًمٜمقع إول. ضمٌؾ ـم٤مرق واجلزيرة اخلياءُمٜمف ٟمققم٤من يمالمه٤م ب: اًمِمٞمح -16

. ةاًمِمٞمح اًمروُمل، ًمف زهـر ؿمٛمٕمل اًمٚمقن يٛمٞمؾ إمم اًمٌٞم٤مض، وًمف رائح٦م قمٓمري

. وًمٚمِمٞمح اًمروُمل قمدة أؾمامء ُمٜمٝم٤م آومًٜمتلم، واًم٤ًمـمقًمٞم٘مقن، واًمٌٞمٓمٌم

هق اًمِمٞمح إرُمٞمٜمل، ًمف : واًمٜمقع أظمر. وهلذا اًمٜمقع أزه٤مر شمًتخدم ذم اًمٓم٥م

ضمًدا، ويٜمٛمق هذا اًمٜمقع سم٤معمٜم٤مـمؼ اعمِمٛم٦ًم اًم٘مري٦ٌم ُمـ  ورق ضمٕمد صٖمػم

                                                 

طمدي٘م٦م إزه٤مر ذم ُم٤مهٞم٦م : د سمـ إسمراهٞمؿ اًمٖم٤ًمينأسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمؿ. 280، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (1)

 316م، ص1985/ هـ1405اًمٕمِم٥م واًمٕم٘م٤مر، حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٕمريب اخلٓم٤ميب، دار اًمٖمـرب اإلؾمالُمل، سمػموت، 

– 317  .

. 284 – 283، ص1قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (2)

. 321، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (3)

. 333، ص1ر اًم٤ًمسمؼ، جاعمّمد: أسمق اخلػم    (4)

. 708، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (5)



اًمٌح٤مر
(1

). 

ٌَْ٘مر -17 يًٛمك سمٕمٞمقن اًمٌ٘مر؛ عمِم٤مهب٦م صمٛمره ٕطمداق اًمٌ٘مر ىمدًرا وصٗم٦ًم، يمام يٕمرومف : قَم

وهق أٟمقاع ُمٜمف اًمًٌت٤مين واًمؼمي واجلٌكم، وًمٚمٕمدوة . إـم٤ٌمء سم٤مٕضم٤مص

ُمر اعمخٞمٓم٤م، ًمقٟمف إٟمدًمًٞم٦م ُمـ هذه إٟمقاع اجلٌكم، وصمٛمر اجلٌكم قمغم ىمدر ث

إسمٞمض ُمٜمف يتقاضمد سمجٌؾ ـم٤مرق، ًمف قمٚمقيم٦م . أؾمقد أو أسمٞمض، وًمف ؿمقك

وطمالوة
(2

).  

٤مب -18 ُمـ ضمٜمس اًمِمجر، أٟمقاقمف يمثػمة، ُمٜمٝم٤م اًمؼمي واًمًٌت٤مين، وُمٜمف إسمٞمض : قُمٜمَـّ

صمٛمره سمحجؿ اًمٌٜمدق، يمثػم : أطمده٤م آُمٚمٞمز: إمحر ُمٜمف مخ٦ًم أٟمقاع. وإمحر

صمػم سم٤مجلزيرة اخلياءاًمٚم٥م، صٖمػم اًمٜمقى، وهق ك
(3

). 

. ٟم٤ٌمت ًمف ورق ُمٜمًٌط قمغم إرض، أظمي، ٟم٤مقمؿ، قمٚمٞمف ؿمقك ًمٓمٞمػ: اًمٗمق -19

وذم . ؾم٤مىمف ذم همٚمظ اخلٜمٍم، شمٕمٚمق ذراقًم٤م، ُمٚم٤ًمء، ٟم٤مقمٛم٦م، ذات قُم٘مد، جمقوم٦م

واًمٗمق ذو رائح٦م ـمٞم٦ٌم، يتقاضمد . أقمغم اًمٜمٌت٦م مُح٦َّم ومٞمٝم٤م ؿمقك، وقمٚمٞمٝم٤م زهر أزرق

ٟم٤ٌمشمف سم٤ًمطمؾ اجلزيرة اخلياء
(4

). 

ُمـ ضمٜمس اًمِمجر، وهق ضمٌكم إصؾ، يٕمرف صمٛمره سمح٥م اعمٚمقك، : ىمراؾمٞم٤م -20

إذا ُأيمؾ صمٛمره . وهق ُمٚمّزُز اًمٚمحؿ ؿمديد احلالوة، ًمقن ظمِمٌف يٛمٞمؾ ًمٚمحٛمرة

٤م يٕم٘مٚمف ًً ٤ًٌم يٚملم اًمٌٓمـ، وي٤مسم ويٙمثر اًم٘مراؾمٞم٤م ذم ضم٤ٌمل اجلزيرة اخلياء. رـم
(5

). 

اخلياء
(5

). 

دي٦م، ومٛمٜمف ُيٜم٩ًم ُيٕمد ٟم٤ٌمت اًمٙمت٤من ُمـ أهؿ اًمٜم٤ٌمشم٤مت آىمتّم٤م: اًمٙمت٤من -21

                                                 

. 702، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (1)

. 553  -552، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (2)

. 574، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (3)

. 645، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (4)

 .661، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (5)



اعمٜمًقضم٤مت ُمـ ُمالسمس وهمػمه٤م، وىمد اُمت٤مزت سمف ىمرى ضمٌؾ ـم٤مرق طمتك قُمدَّ 

يمت٤مهن٤م أومْمؾ ُمـ يمت٤من اًمٗمٞمقم
(1

) . 

وهق يمثػم . ٟم٤ٌمت دىمٞمؼ اًمقرق، ًمف أهمّم٤من دىمٞم٘م٦م، قمٚمٞمٝم٤م سمذور: يمٛمقن صخري -22

سمج٤ٌمل اجلزيرة اخلياء
(2

). 

ه٤م يٕمرف سم٤مًمٙمرومس اًمروُمل، أومْمؾ أٟمقاقمف وأيمؼم: اًمٙمرومس اًمّمخري -23

سم٤مجلزيرة اخلياء، ًمف ورق يمقرق اًمٙمرومس اًمًٌت٤مين، أسمٞمض يٛمٞمؾ أطمٞم٤مًٟم٤م 

يقيمؾ اًمٙمرومس اًمروُمل يم٤مًمٙمرومس . ًمٚمحٛمرة، ـمٞم٥م اًمٓمٕمؿ، قمٓمري اًمرائح٦م

اًمًٌتـ٤مين، وإذا مُجع ذم أظمر ؿمٝمر أسمريؾ يٙمقن دواءً 
(3

). 

ًمف . ُمٕمٜم٤مه قمِم٦ٌم اجلدرة، يٜمتٛمل جلٜمس اهلدسم٤مت، وُمـ ذوات اجلٛمؿ: يرسمٓمقرة -24

اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم ُمٜمف يٙمثر . يمٌػم وصٖمػم، وأؾمقد وأسمٞمض: واعأرسمٕم٦م أن

سم٦م ُمٜمف سمثالصم٦م دراهؿ سم٤مجلزيرة اخلْمـراء، وشُم٘مدر اًمنمَّ
(4

).  

اًمِم٘م٤مىمؾ اجلٌكم، واًم٘م٤مىّمٚم٦م، واًم٘مرٟمٗمؾ، واًمٜمرضمس : وسم٤مإلو٤موم٦م هلذه اًمٜم٤ٌمشم٤مت هٜم٤مك

اعم٘مقدس، واًمٞمٜمٌقع وهمػمه٤م ُمـ ٟم٤ٌمشم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(5

). 

: دوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ وومرة وشمٕمدد، يم٤من ًمٗم٤ميمٝمتٝم٤م أصٜم٤مف وأٟمقاع ُمٜمٝم٤مويمام ًمٜم٤ٌمت اًمع

اًمرُم٤من اًمًٗمري، واًمتلم، واًمٕمٜم٥م، واًمتٗم٤مح، واًمزيتقن، واًمًٗمرضمؾ، واعمِمٛمش، 

شمقاضمد ُمٜمٝم٤م اًمٕمٜم٥م واًمزيتقن سمٙمثرة ذم ـمريػ، . واًمٙمٛمثرى، وإضم٤مص، وإشمرج، واعمقز

                                                 

. 85ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، ص: اًمٌٙمري    (1)

. 431، ص1قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (2)

. 414، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (3)

. 849 – 848، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (4)

ٟمٗمح : اعم٘مري. 839 – 838 – 787 – 656 – 655، ص2، ج118، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: أسمق اخلػم    (5)

 –86ُمٕمجؿ أٟمدًمز، ص: حمٛمد اخلٓم٤ميب .40 – 39، ص2أزه٤مر اًمري٤مض، ج: اعم٘مري. 177، ص7اًمٓمٞم٥م، ج

87 .



اًمٗم٤ميمٝم٦م اًمتل وصٗم٧م  ه٤م أهمٚم٥مواًمتلم سمٖمرب اجلزيرة اخلياء، وجلٌؾ ـم٤مرق ُمـ

ةبيسم٤مًمٕم٩م
(1

). 

وُمـ ؾمٞم٤مق ٟم٤ٌمشم٤مت وصمامر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يتجغم أهن٤م يم٤مٟم٧م ذات ومقائد ُمتٕمددة، 

وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ًمٚمٓم٥م . ُم٤م هق ًمأليمؾ واًمٓمٌخ يم٤مخلقًمٜمج٤من، واًم٘م٤مىّمٚم٦م، واًم٘مرٟمٗمؾ: ُمٜمٝم٤م

 وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ضمٞمًدا ًمٚمٌـ احلٞمقان. واًمتداوي يم٠مصقل اخلٞمزران، واًمِمٞمح، واًم٘مراؾمٞم٤م

يم٤مٕراك، اًمذي هق ذم إؾم٤مس ـمِٞم٥م ًمٚمٗمؿ قمٜمد آؾمتقاك سمف
(2

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ُمـ ٟم٤ٌمشم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُم٤م يم٤من ًمف ُمردود اىمتّم٤مدي، وم٠مومْمٚمٞم٦م 

ويمثرت سمٕمض اًمٜم٤ٌمشم٤مت ذات . احلرير واًمٙمت٤من سمجٌؾ ـم٤مرق ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ سم٤ًمشمٞمٜمف وضمٜم٤مٟمف

يمام . ى، يمرواج ىمرٟمٗمؾ ضمٌؾ ـم٤مرقاًمٜمققمٞم٦م اجلٞمدة ؾمٞمٙمقن هل٤م رواج ذم أؾمقاق اعمدن إظمر

يدل شمقومر اًمرطم٤مء سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم إٟمت٤مج اًمدىمٞمؼ، ؾمقاًء يم٤من ُمـ اًم٘مٛمح أو 

اًمِمٕمػم سمّمـقرة دم٤مري٦م، وهل اًمزراقم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٙم٤موم٦م اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م
(3

). 

وقمـ اًمثروة احلٞمقاٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وم٘مد يم٤من ًمٚمٛم٤ًمطم٤مت اًمِم٤مؾمٕم٦م، وشمٜمقع 

يس، ووومرة اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت واعمٞم٤مه اجل٤مري٦م دور يمٌػم ذم شمقاضمده٤م، ومٌجٌؾ ـمـ٤مرق اًمتْم٤مر

وضم٤ٌمل اًمّمقف يم٤مٟم٧م شمرسمٞم٦م اًمْمـ٠من، وسمٛمراقمل اجلزيرة اخلياء شمٜمققم٧م اعم٤مؿمٞم٦م
(4

). 

                                                 

اعمـ، : اسمـ ص٤مطم٥م. 85وروسم٤م، صضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأ: اًمٌٙمري. 73اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

قمٌداًمٕمزيز . 237اًمٗمالطم٦م واًمٕمٛمران، ص: أمحد اًمٓم٤مهري. 58ٟمتٞمج٦م آضمتٝم٤مد، ص: اًمٖمزال. 88 –87ص

حمٛمد . وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 137شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد. 34 – 33ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اًمروم٤مقمل

. 134يقؾمػ إول، ص: يمامل

. 702 – 661 – 656 – 655، ص2، ج284 – 283 – 280 – 53، ص1قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (2)
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.  177، ص7اًمٓمٞم٥م، ج

: ًمٞمقسمقًمدو. 248شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد. 85ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، ص: اًمٌٙمري    (3)

.  187 – 186اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص

. 179   -176شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد. 236، ص4ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، ج: اًمٕمٛمري    (4)



وًم٘مرب اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ سمالد اعمٖمرب يم٤من قمـ ـمري٘مٝم٤م وحتديًدا قمـ ـمريؼ 

يتؿ ٟم٘مؾ احلٞمقاٟم٤مت ُمـ ــ  ه اعمراد ًمٚمحٞمقاٟم٤متاًمتل ُأقمتؼم ُمرؾم٤مه٤م أيــ  اجلزيرة اخلياء

وىمد ؾمجؾ اًمت٤مريخ أيمؼم قمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مؾ ًمٚمحٞمقاٟم٤مت ذم اًمٕمٍم . اعمٖمرب إمم إٟمدًمس

م قمٜمدُم٤م ٟم٘مؾ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم 1086/ هـ479اإلؾمالُمل ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قم٤مم 

ٕول ُمـ ٟمققمف؛ قمدًدا يمٌػًما ُمـ اإلسمؾ إمم اجلزيرة اخلياء همّم٧م سمف اعمديٜم٦م، ذم ُمِمٝمد هق ا

ًمٙمقن وصقل اجلٛمؾ ًمألٟمدًمس هق إول ُمـ ٟمققمف أيًْم٤م، ومٚمؿ شمٙمـ اإلسمؾ ُمـ طمٞمقاٟم٤مت 

سمالد إٟمدًمس
(1

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن شمٚمؽ اإلسمؾ مل شمٕمد يمٚمٝم٤م إمم سمالد اعمٖمرب، ويم٤من ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝم٤م وٛمـ 

قِمداد طمٞمقاٟم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م اخلٞمقل، واًمٌٖم٤مل، واحلٛمػم، وإسم٘م٤مر 
(2

)  .

وىمد فمٝمر هبذه احلٞمقاٟم٤مت اهتامم ضمٞمد يتْمح سمتخّمٞمص ُمقوع ًمنمهب٤م سمجٌؾ ـم٤مرق 

ذم ذًمؽ احلقض اًمذي يتقؾمط اعمديٜم٦م، ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن ورده٤م ُمـ اعم٤مء ُمع أهؾ اعمديٜم٦م 

ُمـ طمقض واطمد
(3

).  

أُم٤م قمـ ـمٞمقر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ومٚمؿ يرد قمٜمٝم٤م صٞمغ ُم٤ٌمذة، ًمٙمـ يم٤من هٜم٤مك سمٕمض 

وُمـ شمٚمؽ اًمٓمٞمقر احلامم، وُمٜمف احلامم اًمزاضمؾ اًمذي .  شمقاضمد أٟمقاع ُمٜمٝم٤ماًمدٓئؾ شمِمػم إمم

يم٤من وؾمٞمٚم٦م آشمّم٤مل سملم اجلزيرة اخلياء وضمٌؾ ـم٤مرق، قمٜمدُم٤م طم٤مس ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م 

وُمـ شمٚمؽ اًمٓمٞمقر أيًْم٤م ـم٤مئر سمحري ُمٝم٤مضمر، . م1278/ هـ677اجلزيرة اخلياء ذم قم٤مم 

ذم وىم٧م حمدد ُمـ يمؾ قم٤مم، مل يذيمر ًمف يم٤من يٜمزل سمٛمقوع ُمـ ؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

ومل يٙمـ هذا اًمٓم٤مئر هق اًمقطمٞمد . اؾمؿ، وهلذا اًمٓمػم يم٤من اًمّمٞم٤مدون يٕمدون اًمٕمدة ًمّمٞمده

                                                 

احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م : هم٤مزي ضمرادة. 320، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد. 294ومرطم٦م إٟمٗمس، ص: اسمـ هم٤مًم٥م    (1)

.  162وآضمتامقمٞم٦م، ص

احلٞم٤مة  :هم٤مزي ضمرادة. 42 – 41، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 416إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (2)

. 162آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م، ص

: يقؾمػ اًمٕمريٜمل. 152شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد. 121اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (3)

.  344احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص



اًمذي يّمٓم٤مد سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومٙمذًمؽ ـم٤مئر اًمٜمن، يم٤من يّم٤مد هب٤م؛ ًمٞمًتخدم ضمٚمده ذم 

اًمّمٜم٤مقم٦م
(1

). 

ُم٤م هق ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ويرى اًم٤ٌمطم٨م أٟمف سم٤مإلو٤موم٦م ًمتٚمؽ احلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر هٜم٤مًمؽ 

.  ُمـ احلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر اًمداضمٜم٦م يم٤معم٤مقمز، واًمدضم٤مج، واًمٌط

يملم شمقاضمدهؿ داظمؾ جمتٛمٕمٝم٤م،  أُم٤م اًمثروة اًمًٛمٙمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وم٘مد يم٤من ًمٚمًامَّ

ومٛمـ سمٞمقت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٞم٧م اًمًامك، وهل شمًٛمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شُم٘مرن إٓ سمحروم٦م صٞمد 

ك قمدة ـمرق ل. اًمًٛمؽ صٞمد اًمًٛمؽ ُمـ أهن٤مر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وُمـ ُمٞم٤مه ُمْمٞمؼ وًمٚمًامَّ

٤ٌَمك قمغم فمٝمر اًم٘مقارب اًمنماقمٞم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق، صم٧ٌم ُمٜمٝم٤م اؾمتخدام اًمِِم
(2

).  

وُمـ أٟمقاع اًمًٛمـؽ سمٛمٞم٤مه اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ؾمٛمؽ اًمٚمز، واًمًٚم٤ٌمج، واًمٌقىم٦م، 

ـّ  ق، اعمقوع وًمٚمٜمقع إظمػم ُمـ هذه إؾمامك ُمقاوع ًمٚمّمٞمد سمٛمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مر. واًمتَّ

إول ُمٜمٝم٤م يًٛمك اًم٘مٜمتٌؽ، وهق أُم٤مم طمجر إيؾ همرب اجلزيرة اخلياء، سمٞمٜمٝم٤م وسملم 

. واعمقوع أظمر يًٛمك ـمرف اًمٗمخ، وهق قمغم ـمرٍف ُمـ ضمٌؾ ـم٤مرق. ُمديٜم٦م ـمريػ

ويٛمت٤مز ؾمٛمؽ اًمتـ سمٓمٞم٥م اًمٓمٕمؿ ووومرة اًمٚمحؿ
(3

).  

ًمثروة اًمًٛمٙمٞم٦م ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن عمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق اًمٜمّمٞم٥م إيمؼم ُمـ ُمقارد ا

سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞمـ٦م، ومٌف أيمثر ُمـ ُمئ٦م ٟمقع ُمـ اًمًٛمؽ، وُمٜمف جيٚم٥م اعمرضم٤من
(4

).   

وسم٤مإلو٤موم٦م ًمٙمؾ ُم٤م ؾمٌؼ اهتؿ أهؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمؽمسمٞم٦م احلنمات اًمٜم٤مومٕم٦م يم٤مًمٜمحؾ 

وىمد يم٤من ًمًٙم٤من ضمٌؾ ـم٤مرق اًمًٌؼ قمغم ؾمٙم٤من اجلزيرة اخلياء وـمريػ ذم . ودودة اًم٘مز
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قُمد ضمٌؾ ـم٤مرق إىمٚمٞماًم ًمٚمٜمحؾ، ويم٤من حلرير دودة اًم٘مز سمف أومْمٚمٞم٦م قمـ هذه اًمؽمسمٞم٦م طمتك 

وشمٕمتؼم شمرسمٞم٦م اًمٜمحؾ ودودة اًم٘مز . طمرير إٟمدًمس سمؾ يم٤من ًمف أومْمٚمٞم٦م قمغم طمرير اًمٗمٞمقم

ٟمتٞمج٦م ُمرادوم٦م ًمتٛمٞمز اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اجل٤مٟم٥م اًمزراقمل سمتٜمقع اًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمزهرة، وزراقم٦م 

أؿمج٤مر اًمتلم واًمتقت هب٤م
(1

). 

ي٦م هذه احلنمات اًمٜم٤مومٕم٦م أصمر ؾمٞمتجغم قمٜمد احلدي٨م قمـ صٜم٤مقم٦م إهمذي٦م وًمؽمب

 .واعمٜمًقضم٤مت سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

 ٱٱٱ

  

  

                                                 

.  83ُمٕمٞم٤مر آظمتٞم٤مر، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 85ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، ص: اًمٌٙمري    (1)



 

املبحح الجاٌي 
ـة ــــاعــــالصَ

ۆ  ۆ  ۈ   ﴿ :اؾمتٛمد اعمجتٛمع اإلؾمالُمل أمهٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم

﴾ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ
(1

حب  خب   ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ،(

أي٦م ﴾...  مب       ىب
(2

ما أكل أحد ضعاًما قط خر من »: ^وىمقل رؾمقًمف اًمٙمريؿ  ،(

شأن يلكل من عؿل يده
(3

ُمـ هذه أي٤مت وإطم٤مدي٨م شمٓمقرت اًمّمٜم٤مقم٦م سم٤مٕٟمدًمس . (

ومم٤م يم٤من . ًمدرضم٦م وُمْمٚم٧م هب٤م سمٕمض صٜم٤مقم٤مهت٤م قمـ همػمه٤م ُمـ صٜم٤مقم٤مت اًمٌٚمدان إظمرى

قم٤مضمٞم٦م سمٓمٚمٞمٓمٚم٦م وىمرـم٦ٌم، وصٜم٤مقم٦م ًمألٟمدًمس متٞمز سمف ذم جم٤مل اًمّمٜم٤مقم٦م، صٜم٤مقم٦م اًمٕمٚم٥م ال

اعمٜمًقضم٤مت اًمٙمت٤مٟمٞم٦م واحلريري٦م سمجٌؾ ـم٤مرق وُم٤مًم٘م٦م، وصٜم٤مقم٦م اخلزف ذي اًمؼميؼ اعمٕمدين 

سمٌٚمٜمًٞم٦م، وىمد يم٤من خلزف سمٚمٜمًٞم٦م ـمٚم٥م ًمدى أُمراء إيٓم٤مًمٞم٤م وومرٟم٤ًم
(4

يمام يم٤من ًمألٟمدًمس  .(

، ُمِم٤مريم٤مت واؾمٕم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت إظمرى يمّمٜم٤مقم٦م إؾمٚمح٦م، وصٜم٤مقم٦م اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م

. وصٜم٤مقم٦م اًمتحػ وإواين

ووٛمـ صٜم٤مقم٦م إٟمدًمس يم٤مٟم٧م صٜم٤مقم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمد أدًم٧م سمدًمقه٤م ذم قمدد 

ُمـ اًمّمٜم٤مقم٤مت، ُمٜمٝم٤م ُم٤م اُمت٤مز قمـ صٜم٤مقم٦م إٟمدًمس واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من 

ًمتٛمٞمزه ذيمر داظمؾ دائرة اًمّمٜم٤مقم٦م إٟمدًمًٞم٦م
(5

). 

                                                 

.  80: ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء، آي٦م    (1)

. 37: ؾمقرة هقد، آي٦م    (2)

.  رواه اًمٌخ٤مري    (3)

اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن ذم احلْم٤مرة آؾمالُمٞم٦م، : شمـ٤مج اًمن أمحد طمران. 85ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، ص: اًمٌٙمري    (4)

شم٤مريخ احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م : ضم٤مؾمؿ حمٛمد اًم٘م٤مؾمٛمل. 216 – 213 – 211هـ، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، ص1426، 2ط

اًمٗمـ : ُم٤مٟمقيؾ. 86 – 83، صةيمٜمدريم، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م، آس2000آؾمالُمٞم٦م ذم إٟمدًمس، 

.   383  -355اإلؾمالُمل، ص

. 85ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، ص: اًمٌٙمري    (5)



ا أثر كبر عذ صـاعتفا وهذه ولؾصـاعة بالعدوة األكدلسقة عدة مؼومات كان له

:  ادؼومات هي كام ييل

ًٓ  :موقع العدوة األكدلسقة -1 ؾمٝمقًم٦م : أؾمٝمؿ ذم دقمؿ صٜم٤مقمتٝم٤م ُمـ قمدة ضمقاٟم٥م، أو

أدى وىمققمٝم٤م قمغم : صم٤مٟمًٞم٤م. وصقل اعمقاد اخل٤مم إًمٞمٝم٤م ؾمقاًء ُمـ إٟمدًمس أو اعمٖمرب

ًٓ  أطمد ـمرق اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م سملم أورسم٤م وأومري٘مٞم٤م إمم إٟمٕم٤مش اًمّمٜم٤مقم٦م هب٤م اؾمتٖمال

يم٤من عمقىمع اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ : صم٤مًمًث٤م. ًمٕمرض اعمٜمتج٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م

ـم٤مرق وؾم٤مطمٚمٝم٤م اعمتٕمرج دقمؿ يمٌػم ًمّمٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ
(1

).  

يم٤من حلٙم٤مم اًمدول اعمتت٤مسمٕم٦م قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اهتامم يمٌػم  :دعم حؽام الدول -2

اًمّمٜم٤مقم٦م سم٤مجلزيرة اخلياء  سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م، ظم٤مص٦م ُم٤م شمٕمٚمؼ سم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت احلرسمٞم٦م، ومدار

أُمر سمٌٜم٤مئٝم٤م اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس، ودار اًمّمٜم٤مقم٦م سمجٌؾ ـم٤مرق يم٤مٟم٧م سم٠مُمر 

اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ اعمريٜمل، ومل يٙمـ ذًمؽ ومح٥ًم سمؾ اهتؿ سمجٚم٥م اعمقاد اخل٤مم 

هلذه اًمّمٜم٤مقم٦م، وُمـ ذًمؽ أُمر اخلٚمٞمٗم٦م احلٙمؿ اعمًتٜمٍم ص٤مطم٥م اًمنمـم٦م أمحد سمـ 

صٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ ُمـ ظمِم٥م وزوم٧م وىمٓمران ُمـ ضمٞم٤من إمم  ٟمٍم سمٛمت٤مسمٕم٦م ٟم٘مؾ ُمقاد

سمؾ واًمقىمقف قمغم سمٕمض اًمّمٜم٤مقمـ٤مت، يمام ومٕمؾ اخلٚمٞمٗم٦م . اجلزيرة اخلياء

قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م وىمػ قمغم إقمداد اًمٜمٗمط وآٓت طمرب اًمٌحر سم٤مجلزيرة 

اخلياء؛ عمح٤مرسم٦م اًمث٤مئر قمٛمر سمـ طمٗمّمقن
(2

). 

ُم٘مقُم٤مت اًمّمٜم٤مقم٦م، وىمد اٟمٕمٙم٧ًم وومرهت٤م شمٕمتؼم اعمقاد اخل٤مم ُمـ أهؿ  :ادواد اخلام -3

قمغم صٜم٤مقم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومٜم٤ٌمشم٤مهت٤م وه٧ٌم اًمّمٜم٤مقم٦م ُمقاد همذائٞم٦م، وـمٌٞم٦م، 

يمام يم٤من ًمٌٕمض اًمٜم٤ٌمشم٤مت اؾمتخداُم٤مت أظمرى يم٘مّم٥م . سم٤مإلو٤موم٦م عم٤مدة اخلِم٥م

                                                 

.  30، ص1احلٚمؾ، ج: ؿمٙمٞم٥م. 3رطمٚم٦م ـم٤مومقر، ص: سمػمو ـم٤مومقر    (1)

: اسمـ طمٞم٤من. 101اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ قمٌداًمرمحـ احلجل، ص: اسمـ طمٞمـ٤من. 73اًمروض اعمٕمٓمـ٤مر، ص: احلٛمـػمي    (2)

. 217شمٓمقر اجلٞمش، ص: ؾمحر اعمج٤مزم. 285شم٤مريخ اعمًٚمٛملم، ص: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 87، ص5عم٘متٌس، جا

.  220اًمٕمالىم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م، ص: قمٌداًمرمحـ احلجل



اًمًٙمر اًمذي يم٤من يًتخدم ذم صٜم٤مقم٦م إىمالم، وسمٕمْمٝم٤م يٕمتٛمد قمٚمٞمف إٟمت٤مج ُم٤مدة 

قمٜم٤مس صٜم٤مقم٦م اعمٜمًقضم٤مت احلرير واًمٙمت٤من أهؿ
(1

). 

يمام يم٤من ًمٚمٛمقاد اعمٕمدٟمٞم٦م اعمًتخرضم٦م ُمـ أرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إؾمٝم٤مم آظمر ذم 

شمٚمؽ اًمّمٜم٤مقم٦م، وذم صدارهت٤م ُم٤مدة اًمٙمٚمس اعمتقاضمد سمٙمثرة سمجٌؾ ـم٤مرق
(2

). 

وقمٜمد احلدي٨م قمـ اقمتامد صٜم٤مقم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم اعمقاد اخل٤مم ُيٚمحظ أن 

ُمـ أرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمؾ يم٤من هٜم٤مًمؽ اقمتامد قمغم  شمٚمؽ اعمقاد مل شمٙمـ يمٚمٝم٤م

ُمقاد دُمٚم٥م ُمـ ُمدن أظمرى يم٤مًمزوم٧م واًم٘مٓمران واخلِم٥م، وُمقاد أظمرى ؾمٌؼ 

اؾمتخداُمٝم٤م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م وأقمٞمد اؾمتخداُمٝم٤م ذم صٜم٤مقم٤مت أظمرى يمحديد 

وأظمِم٤مب ؾمٗمـ اجلزيرة اخلياء اًمذي أقمٞمد شمّمٜمٞمٕمف ذم صٜم٤مقم٤مت أظمرى
(3

).  

إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ ظمالل سمٜم٤مء  فمٝمر دور :األيدي العامؾة -4

ُمديٜمتل ضمٌؾ ـم٤مرق واًمٌٜمٞم٦م، ومٌٜم٤مء ضمٌؾ ـم٤مرق مل يًتٖمرق سمْمٕم٦م أؿمٝمر، وهذا 

دًمٞمؾ قمغم وومرة اًمٞمد اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمتل يم٤من ضمٚمٝم٤م ُمـ أرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م رهمؿ 

ضمٚم٥م أُمٝمر اًمٌٜم٤مئلم واجلٞم٤مريـ واًمٜمج٤مريـ ُمـ سمالد إٟمدًمس
(4

).  

                                                 

 – 283 – 280 – 53، ص1قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم. 85ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، ص: اًمٌٙمري    (1)

أزه٤مر : اعم٘مري. 317 – 316طمدي٘م٦م إزهـ٤مر، ص: اًمٖم٤ًمين .702 – 661 – 656 – 655، ص2، ج284

شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، : يمامل اًمًٞمد. 177، ص7ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 40 – 39، ص2اًمري٤مض، ج

.  187 – 186اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 248ص

.  82ُمٕمٞم٤مر آظمتٞم٤مر، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

اًمًٞمد . 101اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ قمٌداًمرمحـ احلجل، ص: اسمـ طمٞم٤من. 85س وأوروسم٤م، صضمٖمراومٞم٦م إٟمدل: اًمٌٙمري    (3)

شم٤مريخ : اًم٤ًمُمرائل. 217شمٓمقر اجلٞمش، ص: ؾمحر اعمج٤مزم. 588، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: قمٌداًمٕمزيز

.  406اًمٕمرب، ص

: ص٤مطم٥ماسمـ . 66اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري. 121اًمروض اعمٕمٓمـ٤مر، ص: احلـٛمػمي    (4)

. 261 – 260إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 155احلٚمؾ اعمقؿمٞمـ٦م، ص: جمٝمقل. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 84اعمـ، ص

اًمٌحري٦م ذم قمٝمد اعمقطمديـ، : قمٞم٤مد اعمؼموك قمامر. 42، ص3 – 1، ج140، ص2 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي



إٟمدًمًٞم٦م متٞمز ذم إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م سمٙمقهن٤م ُم٘مّمًدا ًمٚمحرومٞملم وىمد يم٤من ًمٚمٕمدوة 

وأصح٤مب اعمٝمـ، ُمـ ٟم٘م٤مؿملم وضمٞم٤مريـ وٟمج٤مريـ اًم٤ٌمطمثلم قمـ ُمٙم٤من شمًتديؿ 

. سمف إقمامل احلرومٞم٦م واعمٝمٜمٞم٦م يم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

يم٤من ًمقومرة أؾمقاق ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور يمٌػم ذم حتٗمٞمز صٜم٤مقم٦م  :األشواق -5

يت ؾمتٚم٘مك ُمٜمتج٤مهت٤م رواضًم٤م هبذه إؾمقاق، ظم٤مص٦م وأن شمٚمؽ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ال

اده٤م ُمـ سمالد إٟمدًمس واعمٖمرب إؾمقاق يم٤من ُروَّ
(1

ذم وىم٧م ٓ ُيًتٌٕمد أن  ،(

 .يٙمقن ُمـ زواره٤م دم٤مر ُمـ سمالد اعمنمق اإلؾمالُمل وأورسم٤م

رهمؿ إؾم٤مءة احلروب سمقضمف قم٤مم قمغم احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م إٓ أن  :احلالة السقاشقة -6

ى أن ًمتٚمؽ اعمٕم٤مرك اعمقضمٝم٦م ود اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أصمر ذم دومع أه٤مًمٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م ير

إمم آقمتامد قمغم أٟمٗمًٝمؿ ذم صٜم٤مقم٦م يمؾ ُم٤م حيت٤مضمقٟمف ُمـ ُمٜمًقضم٤مت وآٓت 

وذم اًمقىم٧م ذاشمف دومٕمتٝمؿ إمم آقمتامد قمغم ُم٤م . وأواين وهمػمه٤م ُمـ شمٚمؽ اًمّمٜم٤مقم٤مت

اجلزيرة  سم٠مروٝمؿ ُمـ ُمقاد ظم٤مم أو ُمقاد ُمٕم٤مد شمّمٜمٞمٕمٝم٤م يمام وُمٕمؾ سمًٗمـ

اخلياء
(2

).  

 :الصـاعة دم العدوة األكدلسقة دم عدة جماالت هي كتاجوبتؾك ادؼومات كان إ

ُم٤ًممه٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم إطمقال احلرسمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس واعمٖمرب : الصٍاعة احلزبية

واًمتٕم٤مون اعمِمؽمك سملم ُمًٚمٛمل اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم حم٤مرسم٦م ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م دومٕم٧م قمجٚم٦م 

حلرسمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٚمدوران سمِمٙمؾ ُمتت٤مسمع ذم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م، ُمـ صٜم٤مقم٤مت اًمّمٜم٤مقم٦م ا

 . ظمٗمٞمٗم٦م وشم٘مٚمٞمدي٦م إمم صٜم٤مقم٦م أٓت اعمتٓمقرة واعم٘مذووم٤مت احل٤مرىم٦م واًمًٗمـ احلرسمٞم٦م

                                                                                                                                               

اعمدن : وسمقًمدوزم. 214قمروم٤مء اًمٌٜم٤مء، ص: حمٛمد اًمٙمحالوي. 277دراؾم٤مت وسمحقث، ص: اًمٓمٞمٌل. 60ص

. 103 – 101 – 79  -78  -76 – 62إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص

. 133، ص4اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 87  -73اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

. 406شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 96شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد    (2)



وُمـ صٜم٤مقم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م احلرسمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمًٞمقف، واخلٜم٤مضمر، واًمًٝم٤مم، 

ــ  17اٟمٔمر صقرة )زُم٤مت اجلٜمدي اعمًٚمؿ ورؤوس اًمًٝم٤مم، واخلقذ وهمػمه٤م ُمـ ُمًتؾ

ورهمؿ أن هذه اًمّمٜم٤مقم٤مت شم٘مٚمٞمدي٦م إٓ أن هل٤م أمهٞم٦م ٓ يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م، ويرى . (18

اًم٤ٌمطم٨م أن هلذه اًمّمٜم٤مقم٦م وومرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يٕمٙمًٝم٤م اؾمت٘مرار ضمٜمد اعمٖمرب سمٕمد 

رز ُم٤م حيت٤مضمقٟمف شمٚمؽ قمٌقرهؿ سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م واىمتٜم٤مئٝمؿ عم٤م حيت٤مضمقٟمف ُمٜمٝم٤م، وُمـ أب

إؾمٚمح٦م اخلٗمٞمٗم٦م
(1

). 

وقمـ صٜم٤مقم٦م أٓت احلرسمٞم٦م، وم٘مد يم٤من ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمّم٤مٟمع ًمتٚمؽ أٓت 

دم٤موزت اطمتٞم٤مضمٝم٤م اًمذايت، وُمـ أسمرز أٓت احلرسمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اعمج٤مٟمٞمؼ 

وإٟمٗم٤مظ اًمتل يم٤مٟم٧م شمًتخدم قمٜمد طمّم٤مر اعمدن ًم٘مذف اعم٘مذووم٤مت ُمـ أؾمٝمؿ وطمج٤مرة 

وًمألٟمدًمًٞملم ومْمؾ ذم شمٓمقيره٤م ُمـ شمٚمؽ أٓت إمم اعمداومع اًمتل . ار وطمديد وٟمٗمطون

. شمًتخدم اًم٤ٌمرود

وىمد يم٤من ًمّمٜم٤مقم٦م اعم٘مذووم٤مت شمقاضمد ُمٌٙمر سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٓؾمٞمام ذم اجلزيرة 

اخلْمـراء، طمٞم٨م يم٤من يّمٜمع هب٤م اًمٜمٗمط وهمػمه زُمـ اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس
(2

وذم فمؾ . (

ر ذم صٜم٤مقم٦م اعم٘مذووم٤مت سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م واحلروب اعمًتٛمرة قمغم هذا اًمتٓمقر اعمٌؽ

أروـٝم٤م يرى اًم٤ٌمطم٨م أن ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إؾمٝم٤مم ذم صٜم٤مقم٦م اًم٤ٌمرود واعمداومع ذم 

إٟمدًمس، وىمد يٙمقن ُمـ ذًمؽ شمٚمؽ اعمداومع اخلٛمس اًمتل سم٠مسمراج ُمديٜم٦م ـمريػ أو أطمده٤م 

قمغم أىمؾ شم٘مدير
(3

). 

ي٦م احلرسمٞم٦م اًمتل ٟم٤مًم٧م اًمٙمثػم ُمـ آهتامم صٜم٤مقم٦م وُمـ أسمرز صٜم٤مقم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمس

وهلذه اًمّمٜم٤مقم٦م أٟمِم٠م اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس داًرا ًمٚمّمٜم٤مقم٦م سم٤مجلزيرة . اًمًٗمـ احلرسمٞم٦م

                                                 

(1)    

Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, p 50- 51. 

إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، : حمٛمد قمٜم٤من. 84إٟمدًمس، ص: ظمٓم٤مب. 465إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (2)

 . 282ص

. 282إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص: حمٛمد قمٜمـ٤من. 84إٟمدًمس، ص: ظمٓمـ٤مب. 59ٟمتٞمج٦م آضمتٝم٤مد، ص: اًمٖمـزال    (3)



اخلياء، وأسمق احلًـ اعمريٜمل داًرا أظمرى سمجٌؾ ـم٤مرق، يمام يم٤من ًمٌٜمل ُمريـ اهتامم سمّمٜم٤مقم٦م 

راريؼ، ويمؾ ذًمؽ سمٕمقن ؾم٤مطمؾ ٟمقع ظم٤مص ُمـ شمٚمؽ اًمًٗمـ سم٤مجلزيرة اخلياء يًٛمك اًمح

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اعميس ذي اًمِم٘مقق اًمتل شمًٝمؾ إٟمزال اًمًٗمـ ورؾمقه٤م قمغم ؿم٤مـمئٝم٤م
(1

). 

وًمٚمقصقل سمتٚمؽ اًمّمٜم٤مقم٦م إمم أومْمؾ صقره٤م سمذل طمٙم٤مم إٟمدًمس واعمٖمرب اهتامًُم٤م هب٤م، 

وُمـ ذًمؽ اهتامم اخلٚمٞمٗم٦م . وهل اًمتل رضمح٧م سمٙمٗمتٝمؿ قمغم أقمدائٝمؿ ذم أيمثر ُمـ ُمقىمػ

اعمًتٜمٍم سمت٠مُملم وصقل ُمقاد صٜم٤مقم٦م اًمًٗمـ إمم دار اًمّمٜم٤مقم٦م سم٤مجلزيرة اخلياء  احلٙمؿ

وإذاومف قمغم ذًمؽ، وىمد متثؾ ذًمؽ ذم شمقضمٞمٝمف ًمّم٤مطم٥م اًمنمـم٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م ٟم٘مؾ ُمقاد اخلِم٥م 

وهبـذا آهتامم يم٤مٟم٧م اًمٕمـدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـريمًزا . واًمزوم٧م واًم٘مٓمران إمم اجلزيرة اخلياء

ٕٟمدًمسًمتٛمقيـ إؾمٚمح٦م ذم سمالد ا
(2

). 

حتت٤مج اعمجتٛمٕم٤مت اًمتل شمٙمقن قمرو٦م حلروب ُمًتٛمرة إمم ضم٤مٟم٥م  :الصٍاعة الطبية

اًمًالح إمم اًمٓم٥م وأدواشمف وأدويتف، وهذا ُم٤م يم٤من سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وظمػم دًمٞمؾ قمغم 

ذًمؽ، ذًمؽ اًمٙمؿ اعمٙمتِمػ ُمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٓمٌٞم٦م اًمتل ًمقٓ احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم اًمتداوي عم٤م يم٤من 

ذًمؽ آيمتِم٤مف
(3

).  

وذم فمؾ شمٚمؽ اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م جي٥م أن يٕمتٛمد قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اعمحٚمٞم٦م ًمتٚمٌٞم٦م 

، يم٤مإلسمر وُمالقمؼ حتْمػم ةاطمتٞم٤مضم٤مت إـم٤ٌمء واًمّمٞم٤مدًم٦م ُمـ أدوات ُمٕمدٟمٞم٦م وومخ٤مري

ويقضمد سمٕمْمٝم٤م طمتك اًمٞمقم . إدوي٦م اًمتل حيت٤مضمٝم٤م اًمّمٞمدزم وهمػمه٤م ُمـ أدوات ـمٌٞم٦م

                                                 

يقؾمػ إول، : حمٛمد يمامل. 236، ص4ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر، ج: اًمٕمٛمري. 73قمٓم٤مر، صاًمروض امل: احلٛمػمي    (1)

اًمٕمالىم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م، : قمٌداًمرمحـ احلجل. 372احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ص: ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ. 144ص

. 220ص

: اسمـ أيب زرع. 87، ص5اعم٘متٌس، ج: اسمـ طمٞم٤من. 101اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ قمٌداًمرمحـ احلجل، ص: اسمـ طمٞم٤من    (2)

احلْم٤مرة : ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ. 588، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 465ٟمٞمس اعمٓمرب، صإ

.  217شمٓمقر اجلٞمش، ص: ؾمحر اعمج٤مزم. 372اًمٕمرسمٞم٦م، ص

 – 655، ص2، ج414 – 284 – 283 – 223 – 222  -81 – 80، ص1قمٛمـدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (3)

.  86 – 85ًمز، صُمٕمجؿ أٟمد: حمٛمد اًمٕمريب اخلٓم٤ميب. 702 – 656



سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(1

.  (19اٟمٔمر صقرة ) (

 ضمقار صٜم٤مقم٦م إدوات اًمٓمٌٞم٦م، يم٤من ًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دقمؿ يمٌػم ذم وإمم

وُمـ . صٜم٤مقم٦م إدوي٦م اًمٓمٌٞم٦م؛ عم٤م هل٤م ُمـ ظمّم٤مئص شمٕملم ذم اًمتخدير، وقمالج إُمراض

شمٚمؽ اًمٜم٤ٌمشم٤مت إؾم٤مرون، واحُلامُم٤م، واخلٞمزران، واًمِمٞمح اًمروُمل، واًم٘م٤مىمٚم٦م، واًمٙمرومس 

اًمقومرة اًمٕمدديـ٦م، واخلقاص اًمٓمٌٞم٦ماًمّمخـري، وهمػمهـ٤م ُمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت ذات 
(2

). 

ٓ همٜمك ًمٌٜمل آدم قمـ ًم٤ٌمس يٚمًٌف، وُمٜمًقج يٙمقن  :صٍاعة املٍضوجات واملمبوصات

ومراؿًم٤م ًمف، وهق ُم٤م ٓ حيت٤مج ذم سمٕمض إطمٞم٤من ٓىمتٜم٤مئف ؾمقى حلٞم٤ميم٦م ُم٤م يريده سمٞمده ذم طم٤مل 

ًمًٞم٦م، وًمٞمس وهذا ُم٤م شمقومر ٕهؾ اًمٕمدوة إٟمد. شمقومر ًمديف ٟمًٞمجٝم٤م وُمًتٚمزُم٤مت طمٞم٤ميمتٝم٤م

ذًمؽ ومح٥ًم سمؾ يم٤من هب٤م أومْمؾ احلرير واًمٙمت٤من سم٘مرى ضمٌؾ ـم٤مرق اًمتل وم٤مىم٧م سم٠مومْمٚمٞمتٝم٤م 

يمت٤من اًمٗمٞمقم، هذا سم٤مإلو٤موم٦م ٕٟمقاع احلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر اًمتل اؾمتخدم ؿمٕمره٤م ووسمره٤م 

همٓم٤مء ــ  وُمـ ُمٚمٌقؾم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اخِلاَمر. وريِمٝم٤م ذم اعمٚمٌقؾم٤مت واعمٜمًقضم٤مت

. ًمذي يم٤من ًمف طمْمقر إمم وىم٧م ىمري٥م قمغم رؤوس ٟم٤ًمء ُمديٜم٦م ـمريػاــ  اًمرأس ًمٚمٜم٤ًمء

ومم٤م يم٤من يقوع يمًٌط وومرش سمٛمٜم٤مزل اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ضمٚمد ـم٤مئر اًمٜمن اعمٜمزوع سمريِمف، 

وهذا آؾمتخدام ئمٝمر ُمدى رىمل اؾمتخدام ضمٚمقد اًمٓمٞمقر واحلٞمقاٟم٤مت اًمٜم٤مدرة 

سمقؾمـ٤مت وجلٚمقد احلٞمقاٟم٤مت اؾمتخداُم٤مت أظمرى همػم اعمؾ. يمٛمٜمًقضم٤مت وم٤مظمرة

واعمٜمًقضم٤مت اعمٜمزًمٞم٦م، طمٞم٨م يم٤من يّمٜمع ُمٜمٝم٤م سمٞمقت ًمٚمخٜم٤مضمر واًمًٞمقف
(3

). 

                                                 

(1)     

N 1.463, Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV)  Catalogo de La Exposicion, p 
53. 

 – 655، ص2، ج414 – 284 – 283 – 223 – 222  -81 – 80، ص1قمٛمـدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (2)

. 86 – 85ُمٕمجؿ أٟمدًمز، ص: حمٛمد اًمٕمريب اخلٓم٤ميب. 702 – 656

: أُمػميمق يم٤مؾمؽمو. 85ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، ص: اًمٌٙمري. 120شمرصٞمع إظم٤ٌمر، ص: اسمـ اًمدٓئل    (3)

 .104م، ص2003، اعمجٚمس إقمغم ًمٚمث٘م٤موم٦م، اًم٘م٤مهرة، 1أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ذم شم٤مرخيٝم٤م، شمرمج٦م قمكم إسمراهٞمؿ ُمٜمقذم، ط

N 1.525, Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV)  Catalogo de La Exposicion, p 
52. 



1)صٍاعة األواٌي الفدارية والشجاجية
أـم٤ٌمق اًمٓمٕم٤مم، وإسم٤مريؼ، وأواين اًمٜم٘مؾ  :(

واًمتخزيـ، واًم٘مقارير، وُمقاىمد اًمٓمٕم٤مم اًمٗمخ٤مري٦م، واعمّم٤مسمٞمح، وأيمقاب زي٧م اعمّم٤مسمٞمح 

ُمتقاضمدة سم٠مرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦ميمٚمٝم٤م اواٍن ومخ٤مري٦م أو زضمـ٤مضمٞم٦م يم٤مٟم٧م 
(2

ورهمؿ إسمداع  .(

قمدد ُمـ ُمدن إٟمدًمس ذم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م، إٓ أن ذًمؽ ٓ يٛمٜمع شمقاضمد هذه اًمّمٜم٤مقم٦م 

 . سم٠مروٝم٤م، وظم٤مص٦م اًمٗمخ٤مري٦م ُمٜمٝم٤م؛ ومٚمٝم٤م اطمتٞم٤مضم٤مت يقُمٞم٦م ٓ يًتٖمٜمك قمٜمٝم٤م

ٓ وًمألواين اًمٗمخ٤مري٦م واًمزضم٤مضمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اىمؽمان سم٤مًمزظم٤مرف وإًمقان، ف

شمٙم٤مد ختٚمق ىمٓمٕمـ٦م ُمـ ىمٓمع أصمـ٤مر إٓ وقمٚمٞمٝم٤م إُم٤م ٟم٘مقش هٜمدؾمٞم٦م أو أًمقان ُمتج٤مٟم٦ًم
(3

).  

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ًمّمٜم٤مقم٦م اًمٗمخ٤مر سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ضمقدة قم٤مًمٞم٦م أسم٘م٧م قمدًدا ُمـ 

 .(22ــ  21اٟمٔمر صقرة )ُمّمٜمققم٤مهت٤م إمم اًمٞمقم يمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف قمٜمد صٜم٤مقمتٝم٤م 

اًمّمٜم٤مقم٦م إومم ًمٚمٖمذاء سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م،  ؿمٙمٚم٧م ـمقاطملم اًمٖمالل :صٍاعة األغذية

وىمد شمقاضمدت شمٚمؽ اًمٓمقاطملم قمغم إهن٤مر ُمًتٗمٞمدة ُمـ شمدومؼ اعمٞم٤مه ذم إدارة رطم٤مئٝم٤م يمرطمك 

اسمـ ظمٚمٞمٗم٦م، ورطمك اًمٕمجز، ورطمك اسمـ اًمقزير أيب قمٌداهلل سمـ رو٤م، وقمغم ىمٛمؿ 

ح ذم إدارة اعمرشمٗمٕم٤مت يمرطمك احل٤مج يٕمٞمش قمغم ىمٛم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ُمًتٗمٞمدة ُمـ اٟمدوم٤مع اًمري

اًمرطمك
(4

وهلذه اًمٓمقاطملم أمهٞم٦م ذم شمقومػم اًمدىمٞمؼ ًمتٚمٌٞم٦م احل٤مضم٦م اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمٛم٠ميمقٓت اًمتل  .(

وئمٝمر أن شمٚمؽ اًمرطم٤مء ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من ًمٚمتج٤مرة، وم٠مؾمامء . شمٕمتٛمد صٜم٤مقمتٝم٤م قمغم اًمدىمٞمؼ يم٤مخلٌز

ر ُمـ اىمؽمٟم٧م هبؿ اًمرطم٤مء ٓ شمٕمقد ًمًٚمٓم٤من أو طم٤ميمؿ أو قم٤ممل مم٤م يقطمل سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م ٕطمد دم٤م

                                                 

شمقصؾ اًم٤ٌمطم٨م قمٜمد ؾم١ماًمف قمـ أصم٤مر إمم أن هٜم٤مك ىمٓمًٕم٤م زضم٤مضمٞم٦م رومٕم٧م ُمـ أرض اجلزيرة اخلياء أصمٜم٤مء إىم٤مُم٦م     (1)

.  (20اٟمٔمر صقرة )ُمنموع قمٛمراين، ٓ يٕمٚمؿ ُمٙم٤مهن٤م اًمٞمقم، وىمد ووع ُمٙم٤من هذه أصم٤مر متث٤مل ًمرضمؾ قمريب 

(2) 

Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, p 70 to 83. 

(3) 

Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, p 70 to 83. 

شم٤مريخ : يمامل اًمًٞمد. 187 – 186اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 83ُمٕمٞم٤مر آظمتٞم٤مر، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (4)

.  248إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص



اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(1

). 

ويرادف صٜم٤مقم٦م اًمدىمٞمؼ ذم صٜم٤مقم٦م إهمذي٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م صٜم٤مقم٦م طمٗمظ إـمٕمٛم٦م 

وختزيٜمٝم٤م إُم٤م سم٤مًمتجٗمٞمػ أو اًمتٛمٚمٞمح أو همػم ذًمؽ ُمـ ـمرق احلٗمظ واًمتخزيـ؛ وذًمؽ حلٗمظ 

اًمٙمؿ اًمقومػم ُمـ اًمثامر واًمٗمقايمف اعمزروقم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وسمٕمض إهمذي٦م اًمتل ٓ 

اضمد إٓ ذم ومؽمات ُمٕمٞمٜم٦م شمٜم٘مٓمع ذم همػمه٤م ُمـ إوىم٤مت، وُمـ ذًمؽ ؾمٛمؽ اًمتـ اًمذي شمتق

يّم٤مد سمٙمٛمٞم٤مت يمٌػمة ذم ومؽمة ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕم٤مم صمؿ يٜم٘مع إمم طمٚمقل اًمٕم٤مم اًمت٤مزم؛ وعمقاضمٝم٦م 

ومؽمات احلّم٤مر اًمٓمقيٚم٦م
(2

). 

وُمـ صٜم٤مقم٦م إهمذي٦م شمٚمؽ اعمٜمتج٤مت اًمتل شمًتخٚمص ُمـ احلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر 

قم٦م، يم٤مؾمتخالص اًمٕمًؾ ُمـ ظمالي٤م اًمٜمحؾ سمجٌؾ ـم٤مرقواحلنمات اًمٜم٤مف
(3

)  .

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن أهؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م مل يٙمـ ًمدهيؿ اًمقىم٧م ًمٞمٌدقمقا ُم٤مدة همذائٞم٦م 

شمٜم٤مل ؿمٝمرة واؾمٕم٦م يمٛمجٌٜم٦م ـمٚمٞمٓمٚم٦م أو همػمه٤م ُمـ اعم٠ميمقٓت
(4

).  

ة ذم ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت احلديدي٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شمقاضمد اسمتدأ سم٤معمِم٤مرك :الصٍاعات املعدٌية

اٟمٔمر صقرة )صٜمـ٤مقم٦م اًمًٗمـ، واٟمتٝمك سم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت احلديدي٦م اًمًٌٞمٓم٦م يمخقاشمؿ إص٤مسمع 

ورهمؿ أن اًمّمٜم٤مقم٤مت اعمٕمدٟمٞم٦م ُمـ أهؿ احلرف اًمّمٜم٤مقمٞم٦م إٓ أهن٤م . ، واعمالىمٞمط وهمػمه٤م(23

                                                 

شم٤مريخ : يمامل اًمًٞمد. 187 – 186اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م، ص: ًمٞمقسمقًمدو. 83ُمٕمٞم٤مر آظمتٞم٤مر، ص :اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

. 248إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص

: حمٛمد قمٜم٤من. 120 – 119يمت٤مب اجلٖمراومٞم٦م، ص: اًمزهري. 85ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسمـ٤م، ص: اًمٌٙمري    (2)

.  196، صشم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي: يمامل اًمًٞمد. 278إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، ص

. 83ُمٕمٞم٤مر آظمتٞم٤مر، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (3)

م، دار 1984، 2ومْم٤مًم٦م اخلقان ذم ـمٞم٤ٌمت اًمٓمٕم٤مم وإًمقان، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ ؿم٘مرون، ط: اسمـ رزيـ اًمتجٞمٌل    (4)

يمت٤مب اًمٓمٌٞمخ ذم اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم قمٍم اعمقطمديـ، : جمٝمقل. 86 – 85اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ص

م، 1962 –م 1961، 10 – 9ي ُمػماٟمدا، صحٞمٗم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾمـ٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ُم٩م دراؾم٦م أُمؼموزيق أوي٧م

ومٜمقن اًمٓمٌخ ذم إٟمدًمس، احلْمـ٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م ذم إٟمدًمس، : دايٗمد ويٜمز. 201ُمدريد، أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، ص

.    1032 – 1030، ص2ج



مل يٙمـ هل٤م رء ُمـ اًمذيمر قمغم اًمرهمؿ أن هٜم٤مك دٓئؾ شمِمػم إمم أن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

اًمذه٥م، وم٘مد وضمد وٛمـ أصم٤مر اعمتٌ٘مٞم٦م ًمقح طمجر ًمًٌؽ ؿمٝمدت ؿمٞمًئ٤م ُمـ صٜم٤مقم٦م 

، و54: اًمذه٥م، شمٌٚمغ أسمٕمـ٤مده ًٓ وقمغم . ُمٚمؿ12ُمٚمؿ قمرًو٤م، ويٌٚمغ ؾمٛمؽ اًمٚمقح 40ُمٚمؿ ـمق

ُمٚمؿ، سمًاميم٦م ًمٚمٜم٘مش شم٘مدر 14ُمٚمؿ، وإظمرى 12هذا اًمٚمقح ٟم٘مش ًمدائرشملم ىمٓمر إطمدامه٤م 

اعمجقهراتُمٚمؿ، ويتْمح ُمـ هذه اًمٚمقح أهن٤م يم٤مٟم٧م خمّمّم٦م ًمّمٜم٤مقم٦م احلكم و1.5
(1

). 

 .(24اٟمٔمر صقرة )

شمٕمد صٜم٤مقم٦م اعمٜم٘مقؿم٤مت ُمـ أيمثر اًمّمٜم٤مقم٤مت اًمتل حتت٤مج دىم٦م ًمدى  :صٍاعة املٍقوعات

اًمٜم٘مش قمغم : احلرذم اًمذي ي٘مقم هب٤م، وهلذه احلروم٦م إٟمت٤مضمٝم٤م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وُمـ ذًمؽ

قمغم إواين واًمٜم٘مش . إظمِم٤مب واًمتٞمج٤من واًمٕم٘مقد اًمتل شمزيـ هب٤م اعم٤ٌمين اًمديٜمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م

وإظمت٤مم اًمتل حتت٤مج ٟم٘مش أؾمامء أصح٤مهب٤م أو ٟم٘مش قمالُم٤مت شمرُمز ًمٌمء ُمٕملم . واًمتحػ

يم٠مظمت٤مم اًمرؾم٤مئؾ
(2

 . (25اٟمٔمر صقرة ) .(

وًمّمٜم٤مقم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شمراث حمٗمقظ، يم٤من ًمألواين اًمٗمخ٤مري٦م ُمٜمف ٟمّمٞم٥م يمٌػم، 

: وُمـ ذًمؽ اًمؽماث

إسمريؼ، وىم٤مرورة، ويمقب صدوم٦م ه٤مون، وـمٌؼ ظمزذم، وضمرة، و: ىمٓمع ومخ٤مري٦م هل

ظمقذة، ورأس ؾمٝمؿ، وىمذائػ قمغم : وىمٓمع طمرسمٞم٦م هل. زي٧م اعمّم٤ٌمح، ووقم٤مء، وىمٜم٤مديؾ

وأدوات زيٜم٦م . إسمر، وُمٚمٕم٘م٦م صٞمدزم: يمام شمٌ٘مك أدوات ـمٌٞم٦م هل. ؿمـٙمؾ رؤوس إؾمٝمؿ

هذا سم٤مإلو٤موم٦م ًمٕمدد ُمـ اعمّم٤مسمٞمح واًمُنج . ظمقاشمؿ، وأسم٤مزيؿ، وُمٚم٘م٤مط إلزاًم٦م اًمِمٕمر: ُمٜمٝم٤م

وإظمت٤مم
(3

 .  (25ــ  24ــ  22ــ  21ــ  19ــ  18ــ  17اٟمٔمر صقرة ) (

                                                 

(1) 

Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV)  Catalogo de La Exposicion, p 54 – 58. 

(2) 

Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, p 43– 60 – 64 - 65. 

(3) 

Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV)  Catalogo de La Exposicion, p 29 to 84. 
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املبحح الجالح 
ارة  ــــــــــــــــــالتجـ

؛ وًمذًمؽ ورد ًمٗمٔمٝم٤م ةمل شمٖمٗمؾ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أمهٞم٦م اًمتج٤مرة ًمٚمحٞم٤مة اًمٌنمي

سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمٌع ُمرات، مجٕم٧م هب٤م شمٚمؽ أي٤مت اًمتحٗمٞمز ــ  اًمتج٤مرةــ  اًمٍميح

ۈ      ۈ   ﴿ :وُمـ شمٚمؽ أي٤مت ىمقًمف قمز وضمؾ. ارة، وإيْم٤مح ًمٌٕمض أؾمًٝم٤م ومم٤مرؾم٤مهت٤مًمٚمت٩م

ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ېې  ى  ى  

أي٦م ﴾ ائائ  ەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ
(1

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ        ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ،(

﴾  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ
(2

). 

ر دومع اًمتج٤مر قمغم اظمتالف أضمٜم٤مؾمٝمؿ وىمد يم٤من ًمٚمتج٤مرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م طمْمق

ودي٤مٟم٤مهتؿ وُمقاـمٜمٝمؿ عمامرؾم٦م اًمٜمِم٤مط اًمتج٤مري هب٤م، يمقهن٤م ُمريمًزا ُمٝماًم ًمٚمت٤ٌمدل اًمتج٤مري قمغم 

ٟمٓم٤مق إٟمدًمس، وقمغم ٟمٓم٤مق دول اًمٕم٤ممل ذم ذًمؽ اًمقىم٧م
(3

). 

 :وذلك كؾه لعدة مؼومات اجتؿعت بالعدوة األكدلسقة هي

قمدوة إٟمدًمًٞم٦م مهزة آشمّم٤مل سملم إٟمدًمس يٕمتؼم ُمقىمع ال :ووقع العدوة األٌدلضية

ومٝمل سم٤مب إٟمدًمس، وُمٜمٝم٤م يٙمقن آشمّم٤مل . واعمٖمرب، وإٟمدًمس واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

يمام يم٤من عمقىمع اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم ُمْمٞمؼ . سم٠موروسم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م همرب اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

ي٦م اًمتل ٓ أظمرى، وهل اإلذاف قمغم اًمرطمالت اًمتج٤مري٦م اًمٌحر ةضمٌؾ ـم٤مرق أمهٞم٦م دم٤مري

سمد هل٤م ُمـ قمٌقر ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق ًمالٟمت٘م٤مل سمٌْم٤مئٕمٝم٤م ُمـ اًمٌحر اعمتقؾمط إمم اعمحٞمط 

                                                 

.  282: ؾمقرة اًمٌ٘مرة، آي٦م    (1)

.  10: ؾمقرة اًمّمػ، آي٦م    (2)

.  1080 – 1079، ص2صقرة شم٘مريٌٞم٦م، احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ج: درو ؿمٚمٛمٞمٓم٤مب    (3)



إـمٚمز أو اًمٕمٙمس
(1

). 

يم٤من حلٙم٤مم اًمدول اعمتت٤مسمٕم٦م قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور يمٌػم ذم دقمؿ  :دعي حلاً الدوه

ق أدى اًمتج٤مرة هب٤م، ومحرصٝمؿ قمغم مح٤مي٦م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وُمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مر

يمام يم٤من إلًمٖم٤مء اعمٙمقس قمـ . مم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦مإًمت٠مُملم احلريم٦م اًمتج٤مري٦م ُمـ و

وحلٙم٤مم اًمدول دور . اًمتج٤مرة، ورومع اًمرؾمقم اجل٤مئرة دور آظمر ٓ ي٘مؾ أمهٞم٦م ًمدى اًمتج٤مر

يتج٤موز طم٤مل اًمًٚمؿ إمم طم٤مل احلرب، وم٤مًمٖمٜم٤مئؿ اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن سمٕمـد ىمت٤مهلؿ 

ٓ يتؿ شمقزيٕمٝم٤م إٓ سم٠مرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، مم٤م أٟمٕمش أؾمقاىمٝم٤م، وزاد ًمٜمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م 

ويْمٞمػ احلٙم٤مم صقرة أظمرى إلٟمٕم٤مش اًمتج٤مرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . ومرص صمراء دم٤مره٤م

وذًمؽ ُمـ ظمالل إرؾم٤مل اًمدقمؿ اعم٤مدي ًمٚمٛمدن اًمتل شم٘مع حت٧م طمّم٤مر ـمقيؾ، يم٢مُمداد 

وإىمقات اًمًٚمٓم٤من حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ إمحر جلٌؾ ـم٤مرق سم٤مُٕمقال
(2

).  

وم٠مؾمقاق اجلزيرة اخلياء . متٞمزت أؾمقاق اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمقومرهت٤م وشمٜمققمٝم٤م :األصواق

اُمتدت ُمـ وؾمط اعمديٜم٦م إمم ؾم٤مطمٚمٝم٤م، يمام يم٤من سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤موم٦م إؾمقاق اًمتج٤مري٦م 

وًمقىمقع اًمٕمدوة . ُمـ ؾمقق اًمٜمخ٤مؾم٦م إمم ؾمقق اعم٤مؿمٞم٦م، وؾمقق اعمػمة، وإؾمقاق اعم١مىمت٦م

ًمًٞم٦م سملم ىم٤مريت أوروسم٤م وأومري٘مٞم٤م، ويمقهن٤م اعمٕمؼم اًمتج٤مري إومْمؾ سمٞمٜمٝمام، يم٤مٟم٧م اًمٕمدوة إٟمد

إٟمدًمًٞم٦م مهزة آشمّم٤مل ًمٌْم٤مئع اًمٌٚمدان اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٌحر اعمتقؾمط، وُمٜمٓم٘م٦م رائج٦م ًمٌْم٤مئع 

اعمنمق اعمتجٝم٦م ًمٌالد إٟمدًمس وأوروسم٤م، مم٤م يم٤من ًمف أصمر إجي٤ميب قمغم اًمٜمِم٤مط اًمتج٤مري 

ؾمٞم٦مسم٤مًمٕمدوة إٟمدل
(3

).  

                                                 

أوًمٞمٗمٞم٤م . 385احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ص: ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ. 289 – 288شمـ٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، ص: طمًلم ُم١مٟمس    (1)

، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م 1اًمتج٤مرة واًمتج٤مر ذم إٟمدًمس، شمٕمري٥م ومٞمّمؾ قمٌداهلل، ط: ريٛمل يمقٟمًتٌؾ

.  71م، ص2002/ هـ1423قمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ال

: اًمٜم٤مسي. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 416إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع. 51، ص2اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

. 292شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م  38، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج

شم٤مريخ : يمامل اًمًٞمد. 539، ص2زه٦م اعمِمت٤مق، جن: اإلدريز. 87 – 73اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (3)

حمٛمد . 182 – 181، ص2ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 297إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص



ًمٚمٛمٜمتج٤مت اعمحٚمٞم٦م زراقمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو صٜم٤مقمٞم٦م دقمؿ ًمتج٤مرة اعمديٜم٦م أو  :وفزة املٍتجات

اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل دمتٛمع هب٤م، ومٜم٤ٌمشم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمٓمٌٞم٦م واًمٕمٓمري٦م، وطمريره٤م ويمت٤مهن٤م، 

وصٜم٤مقم٤مهت٤م اًمٕمًٙمري٦م، وشمٚمؽ اًمٓمٞمقر اًمتل اٟمٗمردت هب٤م، ومجٕمٝم٤م خلػم اًمؼم واًمٌحر، يمؾ 

. دور أوزم ذم شمٗمٕمٞمؾ ٟمِم٤مط اًمتج٤مرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م داظمٚمًٞم٤م وظم٤مرضمًٞم٤مذًمؽ يم٤من ًمف 

دم٤مره٤م ودم٤مر  تدومعــ  ُمـ سم٤مب ضب اعمثؾ ٓ احلٍمــ  وم٠مومْمٚمٞم٦م طمريره٤م ويمت٤مهن٤م وىمرٟمٗمٚمٝم٤م

ن آدم٤مر هب٤م أيمثر رسمًح٤م وأين اكاًمٜمقاطمل إظمرى ًمٚمًٕمل ًمٚمتج٤مرة هبذه اعمٜمتج٤مت اًمتل 

شمًقيً٘م٤م
(1

).  

اُمت٤مز ؾم٤مطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٓمٌٞمٕم٦م  :لعدوة األٌدلضية ووواٌئّاطبيعة صواحن ا

ضمٖمراومٞم٦م دقمٛم٧م دم٤مرهت٤م، ومًقاطمٚمٝم٤م ُمِم٘م٘م٦م شمًٝمؾ رؾمق اًمًٗمـ هب٤م دون احل٤مضم٦م ًمٌٜم٤مء 

وعمقاٟمكء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمدة ممٞمزات اضمتٛمٕم٧م هب٤م ومٙم٤مٟم٧م . ضمًقر متتد قمؼم ؿمقاـمئٝم٤م

ىء صٞمٗمٞم٦م وؿمتقي٦م قمغم اًمٕمـٙمس ُمـ يمقهن٤م ُمقان: ُمقاٟم١مه٤م أومْمؾ اعمقاٟمكء وأمهٝم٤م، وهل

ىمرهب٤م ُمـ ؾم٤مطمؾ اعمٖمرب، مم٤م أيمًٌٝم٤م ُمٞمزة أىمرب . أيمثر اعمقاٟمكء اًمتل يم٤مٟم٧م صٞمٗمٞم٦م وم٘مط

ُمقىمع ُمقاٟمكء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق ُمدظمؾ . ـمرق آشمّم٤مل سم٤معمٖمرب

اًمٌحر اعمتقؾمط واعمحٞمط إـمٚمز ضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م ُمريمًزا ًمرؾمق شمٚمؽ اًمًٗمـ إُم٤م ًمٚمراطم٦م أو 

ويمؾ ذًمؽ ذم وىم٧م ـمرطم٧م سمف ُمقاٟمكء ُمدن اًمٕمدوة . اًمت٤ٌمدل اًمتج٤مري أو همػم ذًمؽ

إٟمدًمًٞم٦م اعمتٕمددة ظمٞم٤مرات ًمرؾمق اًمًٗمـ ذم أي ُمٞمٜم٤مء ؿم٤مءت قمغم ؾم٤مطمٚمٝم٤م
(2

).   

يٕمتؼم اعم٤مل حمقر اًمتج٤مرة، ُمتك يم٤من ُمتقومًرا ُمتك ُم٤م اٟمتٕمِم٧م  :وفزة رؤوظ األوواه

ًٓ : وه ُمتٕمددة ًمقومرة إُمقالوىمد يم٤من ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وج. اًمتج٤مرة وٟمٛم٧م اؿمتامل : أو

: صم٤مٟمًٞم٤م. اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم داريـ ًمٚمًٙم٦م، واطمدة سم٤مجلزيرة اخلياء، واًمث٤مٟمٞم٦م سمٓمريػ

                                                                                                                                               

قمـ اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري، جمٚم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت  ةرواي٦م ُمٍمي: قمٌداهلل قمٜم٤من

. 99ؾم٤ٌمٟمٞم٤م، صم، ُمدريد، أ1970، 15اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمدريد، ُم٩م 

.  120شمرصٞمع إظم٤ٌمر، ص: اسمـ اًمدٓئل. 74اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

 –512دم٤مرة إٟمدًمس، ص: اًمِمقيم٤مين. 30، ص1احلٚمؾ، ج: ؿمٙمٞم٥م. 74اًمروض اعمٕمٓمـ٤مر، ص: احلٛمػمي    (2)

.  58 – 56 – 55اًمتج٤مرة، ص: أوًمٞمٗمٞم٤م. 513



يمقن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمريمز شمقزيع اًمٖمٜم٤مئؿ ًمٚمحٛمالت اإلؾمالُمٞم٦م ًمدوًم٦م اعمراسمٓملم، ودوًم٦م 

إُمقال سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م  وإلفمٝم٤مر أصمر اًمٖمٜم٤مئؿ قمغم رؤوس. اعمقطمديـ، ودوًم٦م سمٜمل ُمريـ

/ هـ673مه٤م محٚم٦م أيب زي٤من سمـ يٕم٘مقب اعمريٜمل ؾمٜم٦م : يٙمتٗمك سمقصٗملم ىمرٟم٤م سمحٛمٚمتلم

ومحٚم٦م . م اًمتل وصػ ضمٜمده٤م سم٤مُمتالء أيدهيؿ سم٤مُٕمقال وطم٘م٤مئٌٝمؿ ُمـ اًمًٌل1274

يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ اًمتل طُمٍمت همٜم٤مئٛمٝم٤م سمامئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ رأس ُمـ اًمٌ٘مر، 

ُمـ إهمٜم٤مم، وؾمتامئ٦م وأرسمٕم٦م قمنم أًمػ رأس ُمـ اخلٞمؾ واًمٌٖم٤مل واحلٛمػم،  وقمدد ٓ حيَم

وؾمٌٕم٦م آٓف وصمامٟمامئ٦م وصمالصملم أؾمػًما، سم٤مإلو٤موم٦م عم٤م مل ُيٕمد ُمـ اًمًٞمقف واًمُٕمدد؛ ُمـ يمثرهت٤م، 

هٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ًمٙمـ هذه إرىم٤مم ــ  ويمؾ هذه اًمٖمٜم٤مئؿ شمؿ شمقزيٕمٝم٤م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

واًمقضمف اًمث٤مًم٨م ًمقومرة إُمقال شمٚمؽ اًميائ٥م اًمتل شم١مظمذ قمغم . ًمؽ اًمٖمٜم٤مئؿشمِمػم إمم يمثرة ت

ًٓ ذم ص٤مًمح  اًمًٗمـ مم٤م قمروم٧م سم٠مقمِم٤مر اًمًٗمـ، وهلذه اًميائ٥م قم٤مئدات ُم٤مدي٦م شمّم٥م أو

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وهل ُمّمدر ٓ ُيًتٝم٤من سمف؛ ًمٚمٕمٚمؿ سم٠من قمدًدا يمٌػًما ُمـ اًمًٗمـ يم٤من يرؾمق 

ن همػمه ُمـ اعمرادسم٤ًمطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٕومْمٚمٞمتف ع
(1

) . 

ؿمٛمٚم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م خمتٚمػ ـمرق اعمقاصالت اًمؼمي٦م واًمٜمٝمري٦م  :املواصالت

وهل هبذه اًمٓمرق اعمتٕمددة ُمٜمح٧م دم٤مرهت٤م ىمدًرا يمٌػًما ُمـ . واًمٌحري٦م، اعمحٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمدوًمٞم٦م

ؾمٝمقًم٦م آشمّم٤مل سم٠مؾمقاق اعمدن وإىم٤مًمٞمؿ إظمرى، يمام يم٤من ٕؾمقاىمٝم٤م اؾمتٗم٤مدة مج٦م ُمـ 

وىمد يم٤من ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ ـمرق اًمتج٤مرة إٟمدًمًٞم٦م اًمرئٞم٦ًم . رور ـمرق اًمتج٤مرة هب٤مم

اًمذي يٌدأ ُمـ ىمرـم٦ٌم ُمروًرا سم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م وىم٤مدس صمؿ يٜمتٝمل : اًمٓمريؼ إول: اًمًت٦م ـمري٘ملم

وهق أيًْم٤م يٌدأ سم٘مرـم٦ٌم ويٜمتٝمل سم٤مجلزيرة اخلياء، : واًمٓمريؼ اًم٤ًمدس. سم٤مجلزيرة اخلياء

ًمٙمٜمف يٛمر سم٤مؾمتج٦م
(2

هذا ذم وىم٧م يم٤مٟم٧م سمف ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . وُمقرور وؿمذوٟم٦م (

شمرشمٌط ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م سمٓمرق سمري٦م وسمحري٦م
(3

).  

                                                 

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م  38، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. ا يٚمٞمٝم٤موم 416إٟمٞمس اعمٓمـرب، ص: اسمـ أيب زرع    (1)

اٟمٔمر . "مجٕم٧م اًمٗمقائد"ُمديٜم٦م ىمديٛم٦م، شم٘مع ضمٜمقب همـرب ُمديٜم٦م ىمرـم٦ٌم، وُمٕمٜمك اؾمٛمٝم٤م : ( Ecija)اؾمتج٦م     (2)

 . 14اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي

شم٤مريخ : يمامل اًمًٞمد. 255اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي، ص: اًمٌٙمر. 541 – 540، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز    (3)



أؾمٝمؿ دم٤مر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم طمراك دم٤مرهت٤م؛ سم٤مطمؽماومٝمؿ  :جتار العدوة األٌدلضية

عمٝمٜم٦م اًمتج٤مرة، وشمٜم٘مٚمٝمؿ سمٌْم٤مئٕمٝمؿ سملم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وؿمامل إٟمدًمس، واًمٕمدوة 

. ة واًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م رهم٦ٌم ذم شمًقيؼ ُمٜمتج٤مهت٤م، وذاء ُم٤مًمف طم٤مضم٦م ذم أؾمقاىمٝم٤مإٟمدًمز

ومل يًتٙمـ دم٤مر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٚمٔمروف اعمحٞمٓم٦م سمٛمدهنؿ، وُمـ أمهٝم٤م شمٚمؽ اعمٕم٤مرك 

٧ٌَّم ضم٤مم همْمٌٝم٤م قمغم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وم٘مد يم٤مٟمقا يٜم٘مٚمقن اًمٌْم٤مئع قمؼم  اًمتل ص

يمام اؾمتٗم٤مدوا ُمـ شمٚمؽ اعمٕم٤مرك . يمري٦م اًمٌحري٦مُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق رهمؿ احلٛمالت اًمٕمس

وهلذه . سمت٠مُملم طم٤مضم٤مت اجلٜمد وسمٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ًمدرضم٦م أهنؿ سم٤مقمقا قمٚمٞمٝمؿ اعم٤مء واحلٓم٥م

صمري٤مءاحلّم٤موم٦م يم٤من ُمـ دم٤مر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمدد ُمـ إ
(1

). 

وسم٤مإلو٤موم٦م هلذه اعم٘مقُم٤مت يم٤من خلْمقع اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م حت٧م طمٙمؿ قمدد ُمـ اًمدول 

يمام يم٤من ًمتقومر . اًم٘مقي٦م، وم٤مئدة شمٕمقد قمغم دم٤مرهت٤م سمتح٘مٞمؼ إُمـ وإُم٤من ًمتج٤مرهت٤م اإلؾمالُمٞم٦م

اًمٗمٜم٤مدق سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وآؾمؽماطم٤مت قمغم اُمتداد اًمٓمرق اعمقصٚم٦م سملم ُمـدن 

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وُمـدن إٟمدًمس دور آظمر ذم دقمؿ دم٤مرة اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(2

). 

سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إٓ أهن٤م ؿم٤مسمتٝم٤م ومؽمات ُمـ اًمٙم٤ًمد وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ازده٤مر اًمتج٤مرة 

. اعمٕم٤مرك اًمٕمًٙمري٦م، وأوم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م: وارشمٗم٤مع إؾمٕم٤مر، ًمًٌٌلم اصمٜملم مه٤م

ٟم٤مًم٧م هذه اعمٕم٤مرك ُمـ دم٤مرة اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وم٘مد أدت إمم : اعمٕم٤مرك اًمٕمًٙمري٦م

ُمدن اًمٕمدوة  إوٕم٤مف حتريم٤مت دم٤مره٤م وىمقاومٚمٝم٤م اًمتج٤مري٦م، يمام أدى ضب احلّم٤مر قمغم

وهٜم٤م أوم٘مدت اعمٕم٤مرك دم٤مرة اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . إٟمدًمًٞم٦م إمم ارشمٗم٤مع أؾمٕم٤مر اعمقارد واًمٖمالل

                                                                                                                                               

.  289 – 288شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 283 – 282إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص

جلٜم٦م  ،راي٤مت اعمؼمزيـ وهم٤مي٤مت اعمٛمٞمزيـ، حت٘مٞمؼ اًمٜمٕمامن قمٌداعمتٕم٤مل اًم٘م٤ميض: اسمـ ؾمٕمٞمد قمكم سمـ ُمقؾمك إٟمدًمز    (1)

صقرة شم٘مريٌٞم٦م، احلْم٤مرة : عمٞمٓم٤مسمدرو ش. 54م، ص1973/ هـ1393إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة، 

ُمـ ُمٜم٤مومرات : حمٛمد سمـ ذيٗم٦م. 99، صةرواي٦م ُمٍمي: حمٛمد قمٜم٤من. 1079 – 1073، ص2اًمٕمرسمٞم٦م، ج

، ضمـ٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس، اًمرسم٤مط، 2، ط1، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م أداب واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ع "ٟمص ضمديد  "اًمٕمدوشملم 

.  44إٟمدًمًٞمقن وهجراهتؿ، ص: حمٛمد رزوق. 22ص

شم٤مريخ : يمامل اًمًٞمد. 466، ص7اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب، ج: اًمقٟمنميز. 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز    (2)

 .308إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص



ؿمٞمًئ٤م ُمـ اعمروٟم٦م واًمتحٙمؿ اًمذايت اًمتل هل ُمـ أهؿ قمقاُمؾ شمٓمقر اًمتج٤مرة وٟمٛمقه٤م 

م سم٥ًٌم 1223/ هـ620اعمْمٓمرد، وُمـ أدًم٦م ذًمؽ اًمت٠مصمػم، اًمٖمالء اًمذي طمدث ذم قم٤مم 

ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ٟمزاع اعمقطمديـ
(1

).  

شمٕمرو٧م إٟمدًمس، وُمٜمٝم٤م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم ومؽمات ُمـ اجلٗم٤مف : أوم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

/ هـ197وإوسمئ٦م، يم٤من أيمثره٤م ضًرا قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ودم٤مرهت٤م ُم٤م طمدث ذم قم٤مم 

م، يم٤من ذم اًمٕم٤مم إول ضمٗم٤مف، واًمٕم٤مم اًمث٤مين وسم٤مء، أدى 1237/ هـ635م، وقم٤مم 812

أيمثر أهـؾ إٟمدًمس إمم اعمٖمرب ًمٚمٜمج٤مة سم٠مٟمٗمًٝمؿ يمالمه٤م خلروج
(2

). 

ويت٠ميمد إصمر اًمًٚمٌل ُمـ هذيـ اًمًٌٌلم ذم ىمٞم٤مم سمٕمض احلٙم٤مم سم٢مُمداد ُمدن اًمٕمدوة 

إٟمدًمًٞم٦م سمٕمد ومراغ احلّم٤مر قمٜمٝم٤م سم٤مُٕمقال واعم١من، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مم سمف اًمًٚمٓم٤من حمٛمد سمـ 

يقؾمػ سمـ إمحر دم٤مه اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(3

). 

ة ًمتٚمؽ اًميائ٥م اًمتل يم٤من ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م يٗمروقهن٤م قمغم اعمًٚمٛملم هذا سم٤مإلو٤مف

طمـ٤مل اٟمتّم٤مرهؿ قمٚمٞمٝمؿ، مم٤م أصم٘مؾ يم٤مهؾ آىمتّم٤مد سمّمٗم٦م قمـ٤مُم٦م واًمتج٤مرة سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م
(4

).  

وقمٜمد احلدي٨م قمـ اًمتج٤مرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يٚمحظ شمٜمقع جم٤مٓهت٤م، وهل اًمتل مجٕم٧م 

ن إلطمداه٤م أؾمقاق واومرة طم٤مزت ُم٤ًموم٦م ظمػم اًمؼم واًمٌحر، وشمٕمددت أؾمقاق ُمدهن٤م طمتك يم٤م

ة وأٟمِمٓمتٝم٤م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وُمـ أهؿ جم٤مٓت اًمتج٤مر. يمٌػمة ىمدرت سمٜمّمػ ىمٓمر اعمديٜم٦م

 : يتأ

ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذًمؽ اًمٙمؿ اًمقومػم ُمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمثٛمرة اًمتل شمٗمقق  :جتارة املرية

ه يم٤مًمٌّمؾ، واًمٌٓمٞمخ، اطمتٞم٤مج ُمدهن٤م، سمؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ٤م هق ُم٘مّمد اًمتج٤مر جلقدة ٟمققمف وأومْمٚمٞم٧م

                                                 

.  وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 50، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. 336إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (1)

. 93شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: ديمامل اًمز. 135اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ حمٛمقد ُمٙمل، ص: اسمـ طمٞم٤من    (2)

Anwar Cheine: Muslim Spain, P 20. 

. 51، ص2اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (3)

.  47ٟمٌذة اًمٕمٍم، ص: جمٝمقل    (4)



يمام شم٧ًٌٌم احلروب اعمًتٛمرة ذم اسمتٙم٤مر طمروم٦م شم٠مُملم . واًمٕمٜم٤مب، واًمزيتقن، واًمتلم

وُمـ هذيـ اًمٔمروملم شمِمٙمٚم٧م اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م . إـمٕمٛم٦م، وٟم٘مٚمٝم٤م إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

ًمتج٤مرة اعمػمة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(1

). 

اٟم٤مت سمٕمد اٟمتٝم٤مء يمؾ ُمٕمريم٦م ي١ميمد ضمٚم٥م شمٚمؽ إقمداد اًمٙمٌػمة ُمـ احلٞمق :جتارة الدواب

طمتقائٝم٤م وشمًقي٘مٝم٤م، ٓا إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وشمقزيٕمٝم٤م سمف

ومال ُيٕم٘مؾ أن ي٘مقم ضمٜمد اعمٖمرب سمٜم٘مؾ يمؾ شمٚمؽ اًمدواب إمم اعمٖمرب، وهؿ اًمذيـ حيت٤مضمقن 

قمد ُمراد وذم إصؾ ت. ًمٕمٌقرهؿ ًمألٟمدًمس ًمٕمدد ُمـ اًمًٗمـ، شمتٕم٤مىم٥م ذم ٟم٘مٚمٝمؿ ًمٕمدة أي٤مم

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أين اعمراد ًمٜم٘مؾ احلٞمقاٟم٤مت ُمـ اعمٖمرب إمم إٟمدًمس
(2

).  

ىمد يٙمقن ًمٚمٛمج٤مل اًم٤ًمسمؼ أصمر قمغم هذا اعمج٤مل، ًمٙمـ دم٤مرة إقم٤مرة  :إعارة الدواب

وهلذه اًمدواب دور يمٌػم ذم ٟم٘مؾ . اًمدواب يم٤مٟم٧م طم٤مضة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمّمٗم٦م ُمًت٘مٚم٦م

 أؾم٤مس وٛمـ ىمقاومؾ اًمتج٤مرة اًمٕم٤مسمرة عم٤ًمومـ٤مت يِمؼ قمغم اًمٌْم٤مئع وإمح٤مل، ومٝمل قمٜمٍم

اإلٟم٤ًمن أن ي٘مٓمٕمٝم٤م سمٛمٗمرده، ومٙمٞمػ وإن يم٤من حيٛمؾ صم٘مؾ قمغم يم٤مهٚمف؟
(3

).  

اؾمتٖمؾ دم٤مر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يمقن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمٚمت٘مك ًمٖمػم  :جتارة اإلكزاء

شمًت٠مضمر ًمتٕمقد أهٚمٝم٤م، وذم ُم٘مدُمتٝمؿ ُم٘م٤مشمكم اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م، ذم شم٠مُملم ُمٜم٤مزل ًمًٙمٜم٤مهؿ 

وىمد سمدت هذه اًمتج٤مرة سمٛمدن اًمٕمدوة . سمٛم٤ٌمًمغ يٕمقد ريٕمٝم٤م ًمتج٤مر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

إٟمدًمًٞم٦م وظم٤مص٦م ـمريػ واجلزيرة اخلياء سمتٚمؽ اًمٗمٜم٤مدق اًمتل اُمت٤مزت هب٤م قمـ سمٕمض 

وٓ يًتٌٕمد اًم٤ٌمطم٨م أن يٙمقن ُمـ وٛمـ شمٚمؽ اعمٜم٤مزل اًمتل شمقاضمدت قمغم . ُمدن إٟمدًمس

                                                 

ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، : اًمٌٙمري. 87، ص5اعم٘متٌس، ج: اسمـ طمٞم٤من. 73اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (1)

اسمـ . 661، ص2، ج111، ص1قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم. 51، ص2ـم٦م، جاإلطمـ٤م: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 85ص

اًمٗمـالطم٦م واًمٕمٛمران، : أمحد اًمٓم٤مهري. 58ٟمتٞمج٦م آضمتٝم٤مد، ص: اًمٖمزال. 88 – 87اعمـ، ص: ص٤مطم٥م

. 34 – 33ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: قمٌداًمٕمزيز اًمروم٤مقمل. 87 – 86ُمٕمجؿ أٟمدًمز، ص: حمٛمد اخلٓم٤ميب. 237ص

. 134يقؾمػ إول، ص: حمٛمد يمامل. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 137ىمتّم٤مدي، صشم٤مريخ إٟمدًمس آ: يمامل اًمًٞمد

. 512دم٤مرة إٟمدًمس، ص: اًمِمقيم٤مين. 42 – 41، ص3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي    (2)

.  160اًمتٌٞم٤من، ص: إُمػم قمٌداهلل    (3)



ُمـ ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم ُمدن إٟمدًمس ُم٤م ُاقمدَّ ًمتج٤مرة  ـمقل سمٕمض اًمٓمرق اعمٛمتدة

اإليمراء يمح٤مل ومٜم٤مدق ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(1

).    

اٟمٕمٙمس ظمػم ُمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق قمغم دم٤مرة اًمثروة اًمًٛمٙمٞم٦م  :جتارة األمساك

سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومامئ٦م صٜمػ ُمـ إؾمامك اًمدائٛم٦م واعمقؾمٛمٞم٦م، وأٟمقاع اعمرضم٤من ذات 

وإلؿم٤مرة . دود آىمتّم٤مدي، ٓسمد أن شمٙمقن إطمدى سمْم٤مئع اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمتج٤مري٦ماعمر

اعمّم٤مدر إمم أن صٞمد هذه إٟمقاع ُمـ إؾمامك يٙمقن سمٓمرق قمدة إطمداه٤م ؿم٤ٌمك اًمّمٞمد، 

ًمت٠ميمٞمد قمغم أن طمروم٦م اًمّمٞمد حتقًم٧م إمم دم٤مرة ذات ُمردود اىمتّم٤مدي سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(2

).  

أدت اٟمتّم٤مرات اعمًٚمٛملم قمغم ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م إمم إجي٤مد  :جتارة الٍداصة أو اخلزاصة

ؾمقق ًمٚمٜمخ٤مؾم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، يم٤من يٙمتظ أطمٞم٤مًٟم٤م سم٠مقمداد يمٌػمة ُمـ اًمًٌل، شمدومع 

سم٠مؾمٕم٤مر اًمًقق إمم آٟمخٗم٤مض سمّمقرة يمٌػمة، طمتك سمٞمٕم٧م اًمروُمٞم٦م سمف سمًت٦م همراُم٤مت 

٤ًٌم سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ًمًقق اًمٜمخ٤مؾم٦م . وٟمّمػ اًمٖمرام ُمـ اًمذه٥م شم٘مري

متٞمًزا قمـ أؾمقاق اًمٜمخ٤مؾم٦م إظمرى ًمٕمدم شم٠مصمره سم٤مدم٤مه ُمّمدر اًمًٌل، ؾمقاء يم٤من ُمّمدره 

ىم٤مدم ُمـ اًمِمامل أو اجلٜمقب
(3

). 

اؿمتٝمرت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم دم٤مرة اعمٜمًقضم٤مت؛ سمحٞم٤مزة أروٝم٤م  :جتارة املٍضوجات

وُمـ أسمرز . إظمرى قمغم ُمٜمتج٤مت ومريدة وذات ضمقدة مل شمتقاضمد سمٌالد إٟمدًمس واًمٌٚمدان

شمٚمؽ اعمٜمتج٤مت طمريره٤م ويمت٤مهن٤م، إومْمالن قمغم ٟمٓم٤مق اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وضمٚمد ٟمنه٤م 

ورهمؿ متٞمز اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم هذه اعمقاد . اًمذي يم٤من ي٤ٌمع سم٠ميمثر أؾمقاق ُمدن إٟمدًمس

                                                 

شم٤مريخ  :يمامل اًمًٞمد. 466، ص7اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب، ج: اًمقٟمنميز. 539، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ج: اإلدريز    (1)
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، 5صٌح إقمِمك، ج: اًم٘مٚم٘مِمٜمدي. 89اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 120 – 119يمتـ٤مب اجلٖمراومٞم٦م، ص: اًمزهري    (2)
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.  149اًمرق، ص



اخل٤مم اعمٝمٛم٦م ذم صٜم٤مقم٦م اعمٜمًقضم٤مت، إٓ أهن٤م اىمتٍمت ذم دم٤مرهت٤م قمٚمٞمٝم٤م دون أي ذيمر عمٜمت٩م 

آظمر ُمّمٜمقع ُمٜمٝم٤م أو ُمـ همػمه٤م
(1

). 

يم٤من ًمٚمتٓمقر اًمٕمٛمراين واًمّمٜم٤مقمل سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اطمتٞم٤مج ًمتٚمؽ  :جتارة املواد اخلاً

وًم٘مٚم٦م رء ُمـ شمٚمؽ اعمقاد أو . اعمقاد اخل٤مم اًمتل هل ذم إصؾ ُصٚم٥م اًمٕمامرة واًمّمٜم٤مقم٦م

عمقاد رواضًم٤م دم٤مرًي٤م وُمـ أيمثر شمٚمؽ ا. اٟمٕمداُمٝم٤م يم٤مٟم٧م دم٤مرة اعمقاد اخل٤مم سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

احلديد وإظمِم٤مب واًمزوم٧م
(2

).  

ًٓ سم٠مؾمقاىمٝم٤م؛ ًمٚمح٤مضم٦م اعم٤مؾم٦م  :جتارة األدوية ٓىم٧م ٟم٤ٌمشم٤مت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمٓمٌٞم٦م شمداو

اًمتل ومروٝم٤م اًمٍماع اًمٕمًٙمري سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وإٟمدًمس، وًمٙمقن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م آظمر 

م عمٞم٤مه ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق وومٞمٝمؿ اعمّم٤مسملم حمٓم٦م ذم ـمريؼ قمقدة اجلٞمقش اعمٖمرسمٞم٦م ىمٌؾ قمٌقره

وهلذه إدوي٦م قم٤مئد ُم٤مدي يٕمد ذم سمٕمض إطمٞم٤من سم٤مهظ اًمثٛمـ، ومنمسم٦م ُمـ ٟمٌت٦م . واجلرطمك

اًمػمسمٓمقرة شُمٙمٚمػ صمالصم٦م دراهؿ، وقمغم ىمٞم٤مؾمٝم٤م قمدد ُمـ شمٚمؽ اًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٓمٌٞم٦م اًمٜمـ٤مدرة اًمتل 

يّمٕم٥م احلّمـقل قمٚمٞمٝم٤م ًمتقاضمده٤م سم٤معمرشمٗمٕم٤مت اجلٌٚمٞم٦م
(3

)
(4

) . 

وايم٥م هذا اًمتٜمقع اًمتج٤مري سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ؿمٌٙم٦م ـمرق دم٤مري٦م، حمٚمٞم٦م ودوًمٞم٦م، وىمد 

أؾمٝمٛم٧م سمِمٙمؾ يمٌػم ذم وصقل دم٤مرة اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم إؾمقاق . ةوسمري ةوهنري ةسمحري

وًمِمٌٙم٦م اًمتج٤مرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م متٞمز سمٕمدم إهمٗم٤مهل٤م ٓدم٤مه ُمـ آدم٤مه٤مت، . اعمحٚمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م

وـمرق شمتجف همرسًم٤م يم٤مًمٓمرق اعمقصٚم٦م سملم . ا يمٓمريؼ اجلزيرة اخلياء ُم٤مًم٘م٦مومٓمريؼ يتجف ذًق 

ًٓ يم٤مًمٓمريؼ اعمتجف إمم ىمرـم٦ٌم. اجلزيرة اخلياء وإؿمٌٞمٚمٞم٦م وؿمٌٙم٦م ـمرق ُمـ . وـمريؼ يتجف ؿمام

ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م شمتجف ضمٜمقسًم٤م إمم ؾمقاطمؾ اعمٖمرب، وهلذه اًمٓمرق ٟمِم٤مط ُمًتديؿ يٜمٗمرد قمـ 

ُمراد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ ؾمقاطمؾ اعمٖمرب، ويمقن ُمراؾمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘مٞمف ُمـ اًمٓمرق؛ ًم٘مرب 

                                                 

.  120شمرصٞمع إظم٤ٌمر، ص: اسمـ اًمدٓئل. 85ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، ص: اًمٌٙمري    (1)

.  406شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل    (2)

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 293اٟمٔمر ص    (3)

 . 849 – 848ص ،2قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (4)



أومْمؾ ُمراد إٟمدًمس ًمٚمٌْم٤مئع اًم٘م٤مدُم٦م واعمتجٝم٦م ًم٘م٤مرة أومري٘مٞم٤م
(1

). 

 : ومن أهم ضرق التجارة بالعدوة األكدلسقة

اًمٓمريؼ اًمٜمٝمري اعمٛمتد سملم اجلزيرة اخلياء وإؿمٌٞمٚمٞم٦م، ويٛمر هذا اًمٓمريؼ سمٕمد  -1

سمًت٦م أُمٞم٤مل سمٜمٝمر سمٙم٦م، صمؿ سم٤مصمٜمل قمنم ُمٞماًل سمِمٜم٧م اجلزيرة اخلياء سمٜمٝمر سمرسم٤مط صمؿ 

سمٞمٓمر
(2

صمؿ سم٤مصمٜمل قمنم ُمٞماًل أظمرى سم٤مًم٘مٜم٤مـمر، وُمٜمٝم٤م سمثامٟمٞم٦م أُمٞم٤مل سمراسمٓم٦م روـم٦م،  ،(

وسمٕمده٤م سمًت٦م أُمٞم٤مل سم٤معم٤ًمضمد، صمؿ ُمرؾمك ـمرسمِم٤مٟم٦م، صمؿ اًمٕمٓمقف، صمؿ يٛمر اًمٓمريؼ 

هر، سمجزيريت ىمٌتقر وىمٌٓم٤مل قمغم اًمتقازم، وُمٜمٝم٤م جلزيرة يٜمِمت٤مًمف، ومحّمـ اًمزا

وأظمػًما ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م
(3

). 

اًمٓمريؼ اًمؼمي سملم اجلزيرة اخلياء وإؿمٌٞمٚمٞم٦م، وهق ـمريؼ شمٙمثر سمف اعمٜم٤مزل  -2

ويٌدأ هذا اًمٓمريؼ سم٤مجلزيرة اخلياء، صمؿ اًمرشم٦ٌم، ومٜمٝمر سمرسم٤مط، صمؿ . وآؾمؽماطم٤مت

ًٓ جلٌؾ ُمٜم٧م، وُمٜمف ًم٘مري٦م قمًٚمقيم٦م،  ىمري٦م ومٞم٤ًمٟمف، صمؿ ُمديٜم٦م اسمـ اًمًٚمٞمؿ، وصق

سمٕمده٤م ذيرد احل٤ٌمًم٦م إمم ُمديٜم٦م إؿمٌٞمٚمٞم٦م، ويًتٖمرق هذه اًمٓمريؼ وم٤معمدائـ، وُمـ 

مخ٦ًم أي٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر
(4

).  

اًمٓمريؼ إول ُمـ ـمرق اًمتج٤مرة اًمرئٞمًٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس، ويٌدأ هذا اًمٓمريؼ ُمـ  -3

ىمرـم٦ٌم ويٜمتٝمل سم٤مجلزيرة اخلياء ُمروًرا سم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م صمؿ ىم٤مدس
(5

). 

أ هذا اًمٓمريؼ ويٜمتٝمل اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس ُمـ ـمرق اًمتج٤مرة اًمرئٞمًٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس، يٌد -4

إول ــ  ويقازي هذيـ اًمٓمري٘ملم. يم٤ًمسم٘مف، ًمٙمٜمف يٛمر سم٤مؾمتج٦م وُمقرور وؿمذوٟم٦م

                                                 

 . 286اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي، ص: اًمٌٙمر    (1)

Maria J.Viguera: Los Caminos De Al – Andalus, En El Siglo XII, Madrid, 
1989, p 45 – 46 – 50 – 68 – 69. 

.  416، ص3ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. طمّمـ ُمٜمٞمع ُمـ أقمامل ريف: ؿمٜم٧م سمٞمٓمر    (2)

. 255اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي، ص: اًمٌٙمر. 540، ص2اعمِمت٤مق، جٟمزه٦م : اإلدريز    (3)

. 282شمـ٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد. 541 – 540، ص2ٟمـزه٦م اعمِمتـ٤مق، ج: اإلدريز    (4)

. 255اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي، ص: اًمٌٙمر

.  288شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، ص: طمًلم ُم١مٟمس    (5)



٤ًٌم ـمريؼ اًمتج٤مرة اًمروُم٤مين سم٤مٕٟمدًمســ  واًم٤ًمدس شم٘مري
(1

). 

ـمريؼ يٛمتد ُمـ اجلزيرة اخلياء إمم ُمرسمٚم٦م -5
(2

صمؿ ُم٤مًم٘م٦م، سمٛم٤ًموم٦م ىمدرة سمخٛمس  (

مم أصمره ـمريؼ ُمـ ُم٤مًم٘م٦م إمم وهلذا اًمٓمريؼ شمقاضمد اًمٞمقم، وم٘مد أٟمٌمء ع. ُمراطمؾ

ُمرسمٚم٦م وم٤مؾمٓمٌقٟم٦م، صمؿ إمم اجلزيرة اخلياء، وُمٜمٝم٤م يٛمتد إمم ضمٌؾ ـم٤مرق
(3

). 

ـمريؼ حمكم يٜمٓمٚمؼ ُمـ اجلزيـرة اخلْمـراء إمم ىمٚم٤ًمٟم٦م -6
(4

ُمروًرا سمٚمٞمش (
(5

). 

ـمريؼ سمحري دوزم، يٌدأ ُمـ ؿمامل أوروسم٤م، ُمروًرا سمًقاطمؾ إٟمدًمس اًمٖمرسمٞم٦م، صمؿ  -7

صمؿ يتجف ُمٜمٝم٤م إمم اًمٌحر اعمتقؾمط سمًقاطمؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م،
(6

). 

ـمريؼ ُمـ أىمَم ذق اًمٌحر اعمتقؾمط إمم أىمَم همرسمف، وهق ـمريؼ أٟمٓم٤ميمٞم٦م -8
(7

) 

ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق
(8

). 

وُمـ ظمالل هذه اًمٓمرق يتجغم أن ضمٚمٝم٤م يم٤من يتجف سمّمقرة ُم٤ٌمذة ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، 

ه ٟمّمٞم٥م يمٌػم ُمـ وىمٚم٦م ُمٜمٝم٤م عمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق اًمذي يم٤من عمراد ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ب

.  رؾمق اًمًٗمـ؛ ٕومْمٚمٞم٦م ُمراؾمٞمٝم٤م وشمٕمدده٤م

يمام ئمٝمر اشمّم٤مل اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤معمدن اًمٙمؼمى سم٤مٕٟمدًمس يم٘مرـم٦ٌم وإؿمٌٞمٚمٞم٦م 

وُم٤مًم٘م٦م، سم٤مإلو٤موم٦م ٓشمّم٤مهل٤م سمٓمرق شمقصؾ ٕؾمقاق قمدة يم٠مؾمقاق اعمٖمرب واًمًقدان 

                                                 

. 289 – 288اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص: طمًلم ُم١مٟمس    (1)

اًمروض اعمٕمٓم٤مر، : اٟمٔمر احلٛمػمي. ُمديٜم٦م صٖمػمة ُمًقرة، سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمرؾمك ُمديٜم٦م ُم٤مًم٘م٦م: (Marbella)ُمرسمٚم٦م     (2)

.  180ص

. 283شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد. 570، ص2ٟمزه٦م اعمِمت٤مق، ُم٩م : اإلدريز    (3)

اٟمٔمر . ـٝمٚمٞم٦م قمغم وادي ًمٙم٦م، وهل ُمـ يمقر ؿمذوٟم٦م، ُمديٜم٦م س(سم٤مًمًلم واًمِملم)وىمٚمِم٤مٟم٦م : (Calsena)ىمٚم٤ًمٟم٦م     (4)

. 162اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي

. 283شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد    (5)

 . 71اًمتج٤مرة، ص: أوًمٞمٗمٞم٤م    (6)

. اًمِم٤مم ُمديٜم٦م ىمديٛم٦م سم٤مًمِم٤مم، شم٘مع قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر اعمتقؾمط، وهل صمٖمر ُمـ صمٖمقر: (Antioquía)أٟمٓم٤ميمٞم٦م     (7)

.   وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 316، ص1ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: ر احلٛمقياٟمظ

.  385احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ص: ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ    (8)



واعمنمق اإلؾمالُمل وأورسم٤م
(1

). 

ؾمٞم٦م ومرهمؿ شمٚمؽ اًمِمذرات اًمتل شمٜمؿ قمـ وضمقد أُم٤م قمـ اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم سم٤مًمٕمدوة إٟمدل

شمٜمٔمٞمؿ ُم٤مزم ضمٞمد سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ُٟمٔمؿ ُمـ ظمالًمف اخلراج، وؾمٙم٦م اًمٜم٘مقد، وأًمٖمٞم٧م 

اعمٙمقس، مم٤م يم٤من ًمف أصمر يمٌػم قمغم ُمقارد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م إٓ أن اعمٕمٚمقُم٤مت ذم هذا 

دًمًٞم٦م داريـ ًمًؽ وسم٠مي طم٤مل وم٘مد اطمتقت اًمٕمدوة إن. اجل٤مٟم٥م شمٕمد ؿمحٞمح٦م وٟم٤مدرة

اجلزيرة اخلياء وـمريػ، ارشمٌٓم٧م دار اًمًٙم٦م سم٤مجلزيرة اخلْمـراء ُمٜمٝمـ٤م : اًمٜم٘مقد سمٛمديٜمتل

ذم سمٕمض اًمٗمؽمات سم٤مًم٘مـ٤مئؿ سم٠مقمامل دار اًمًٙم٦م سمٖمرٟم٤مـم٦م
(2

). 

وخلْمقع ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م حلٙمقُم٤مت اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ؾمٞمٓمرت قمغم 

ن همػمه٤م ُمـ ُمدن إٟمدًمس، وهق ُم٤م ئمٝمر سمجٛمع إٟمدًمس وم٢من شمٜمٔمٞمامهت٤م اعم٤مًمٞم٦م ٓ ختتٚمػ ع

ظمراضمٝم٤م إمم ظمراج قمدد ُمـ ُمدن إٟمدًمس يم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م واًمٌػمة وهمػمه٤م ُمـ اعمدن، واًمذي 

يمام رومع قمٜمٝم٤م اعمٙمس زُمـ اًمًٚمٓم٤من يقؾمػ سمـ قمٌداعم١مُمـ قمٜمد . ديٜم٤مر 250802ىمدر سمـ 

مجع ظمراج دوًم٦م سمٜمل ُمريـ سم٤مٕٟمدًمس واعمٖمرب يمٌ٘مٞم٦م ُمدن اًمدوًم٦م
(3

). 

ٟمققم٧م ُمقارد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سملم أقمِم٤مر اًمًٗمـ، وهمٜم٤مئؿ اعمٕم٤مرك، وإقم٤مٟم٤مت وىمد ت

احلٙم٤مم، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمقارد اًمتل أدت إلٟمٕم٤مش اجل٤مٟم٥م اعم٤مزم هب٤م ًمدرضم٦م أن ضم٤ٌمي٦م 

اجلزيرة اخلياء سمٚمٖم٧م ذم قم٤مم ُمـ إقمقام صمامٟمٞم٦م قمنم أًمًٗم٤م وشمًٕمامئ٦م ديٜم٤مر
(4

). 

                                                 

اًمتج٤مرة، : أوًمٞمٗمٞم٤م. 513دم٤مرة إٟمدًمس، ص: اًمِمقيم٤مين. 301اًمٕمالىم٤مت سملم اعمٖمرب إٟمدًمس، ص: ًمٞمكم ٟمج٤مر    (1)

. 349شم٤مريخ إٟمدًمس آىمتّم٤مدي، ص: يمامل اًمًٞمد. 55ص

ُمدن اًميب قمغم اًمٜم٘مقد : حمٛمد سم٤مىمر احلًٞمٜمل. 160 – 159، ص10اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب، ج: داًمقٟمنمي    (2)

شم٤مريخ إٟمدًمس : يمامل اًمًٞمد. 112 – 109م، سمٖمداد، ص1974، 5اإلؾمالُمٞم٦م، جمٚم٦م اعمًٙمقيم٤مت، ع 

.  334احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ص: ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ. 292آىمتّم٤مدي، ص

، 2صقرة شم٘مريٌٞم٦م، احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ج: سمدرو ؿمٚمٛمٞمٓم٤م. 292ص٤مدي، صشمـ٤مريخ إٟمدًمس آىم٧م: يمامل اًمًٞمد    (3)

. 334احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م، ص: ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ. 1050ص

: اسمـ أيب زرع. 118 – 117ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمس وأوروسم٤م، ص: اًمٌٙمري. 74اًمروض اعمٕمٓم٤مر، ص: احلٛمػمي    (4)

. 42  -39 – 38ص ،3 – 1آؾمت٘مّم٤م، ج: اًمٜم٤مسي. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 416إٟمٞمس اعمٓمرب، ص



: الضلة بالعدوة األٌدلضية
وة إٟمدًمًٞم٦م يمام أذٟم٤م ُمًًٌ٘م٤م قمغم داريـ ًمًؽ اًمٜم٘مقد إطمدامه٤م سم٤مجلزيرة اطمتقت اًمٕمد

ًمٙمـ دور اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم ؾمؽ اًمٜم٘مقد مل ي٘متٍم قمغم . اخلياء، وإظمرى سمٓمريػ

إصدار وطمدة اًمديٜم٤مر، ووطمدة اًمٗمٚمس ُمـ شمٚمؽ اًمداريـ، سمؾ اٟمٕمٙم٧ًم أطمداصمٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمغم 

قمغم ٟم٘مد ُمـ قمٍم ش أيده اهلل وأؾمٕمده»ذًمؽ يمت٤مسم٦م قم٤ٌمرة وُمـ . ُم٤م يٙمت٥م قمغم اًمٜم٘مقد إٟمدًمًٞم٦م

وىمد ىمّمد ُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مء ًمٚمًٚمٓم٤من حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إمحر قمٜمدُم٤م اؾمتٕم٤مد ُمديٜم٦م . سمٜمل إمحر

أيده »وُمـ ذًمؽ أيًْم٤م قم٤ٌمرة . م1310/ هـ709ضمٌؾ ـم٤مرق ُمـ يد ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ذم قم٤مم 

أسمق احلج٤مج يقؾمػ سمـ إمحر  قمغم ٟم٘مد ذهٌل ؾمؽ ىمٌؾ ظمروج اًمًٚمٓم٤منش اهلل وأؾمٕمده

عم٤ًمقمدة اًمًٚمٓم٤من أيب احلًـ اعمريٜمل ذم ُمقىمٕم٦م ـمريػ
(1

. (26اٟمٔمر صقرة ) (

وًمٜم٘مقد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م جمٛمققم٦م طُمٗمٔم٧م سمٛمت٤مطمػ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

: وأؾم٤ٌمٟمٞم٤م وومرٟم٤ًم

 هل ٟم٘مديـ ُمـ اًمذه٥م، شمٕمقدان ًمدار اًمًٙم٦م : ٟم٘مقد طُمٗمٔم٧م سمٛمت٤مطمػ ومرٟم٤ًم

ؾُمؽ . همرام3.85همرام، واًمث٤مين 4.02يزن إول ُمٜمٝم٤م . ضاءسم٤مجلزيرة اًمخ

م1114/ هـ508م، واًمث٤مين ذم قم٤مم 1113/ هـ507إول ذم قم٤مم 
(2

). 

  هـ507ٟم٘مـد طُمٗمظ سمٛمتحػ ُمدريد ُمّمٜمـقع ُمـ اًمذه٥م يٕمـقد ًمٕم٤مم /

م1113
(3

).  

  أُم٤م ُمتحػ اجلزيرة اخلياء ومٝمق أيمثر اعمت٤مطمػ اطمتقاًء عمًٙمقيم٤مت اًمٕمدوة

 :ووصػ شمٚمؽ اًم٘مٓمع يمام يكمإٟمدًمًٞم٦م، 

                                                 

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 99اًمٙمت٤مسم٤مت، ص: قم٤مـمػ ُمٜمّمقر. 112 – 109ُمدن اًميب، ص: حمٛمد احلًٞمٜمل    (1)

ُمًٙمقيم٤مت اعمراسمٓملم واعمقطمديـ ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م وإٟمدًمس، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ىمًؿ : قمٌداًمٜمٌل سمـ حمٛمد    (2)

م، 1979 –م 1978/ هـ1399  -هـ1398اًمدراؾمـ٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واحلْم٤مري٦م، ضمـ٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، 

. 114ص

 . 114 – 64اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص: قمٌداًمٜمٌل سمـ حمٛمد    (3)



يتقؾمط وضمٝمٝم٤م . ُمٚمؿ24همرام، وىمٓمره٤م 11.3ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمذه٥م وزهن٤م  -1

ٓ اًمف آ اهلل وطمده حمٛمد »إول ٟمجٛم٦م، ُمٙمتقب طمقهل٤م سمِمٙمؾ دائري 

، وحيٞمط هب٤م قم٤ٌمرة "سم٤مٟٓمدًمس"واًمقضمف اًمث٤مين يتقؾمٓمف يمٚمٛم٦م . شرؾمقل اهلل

شسمًؿ اهلل ضب هذا اًمٗمٚمس»
(1

 .(27اٟمٔمر صقرة  ) (

ؾمؽ قمغم وضمٝمٝم٤م . ُمٚمؿ16همرام، وىمٓمره٤م 2.3ة ُمـ اًمذه٥م وزهن٤م ىمٓمع -2

شحمٛمد رؾمقل اهلل»، وقمغم اًمقضمف اًمث٤مين شٟمٗم٘م٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل»إول 
(2

اٟمٔمر ) (

 .(28صقرة 

ؾمؽ قمغم وضمٝمٝم٤م . ُمٚمؿ16همرام، وىمٓمره٤م 6.78ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمذه٥م وزهن٤م  -3

رؾمقل  ٓ اًمف آ اهلل وطمده حمٛمد»إول ٟمجٛمـ٦م ذم اعمٜمتّمػ، حيٞمط هب٤م قم٤ٌمرة 

سمًؿ اهلل ضب »حيٞمط هب٤م  "سم٤مٟٓمدًمس"، واًمقضمف اًمث٤مين سمقؾمٓمف يمٚمٛم٦م شاهلل

وهبذه اًمٕم٤ٌمرات يتِم٤مسمف هذا اًمٜم٘مد ُمع أول ٟم٘مد سمٛمتحػ . شهذا اًمٗمٚمس

اجلزيرة اخلياء ُمع اظمتالف ذم اًمقزن واًم٘مٓمر، وهٜم٤م ٟمٙمت٥ًم دًٓم٦م أن يمال 

اًمٜم٘مديـ ؾُمٙم٤م ذم ُمٙم٤من وزُم٤من واطمد
(3

 . (29اٟمٔمر صقرة  ) (

ؾُمؽ قمغم وضمٝمف إول . ُمٚمؿ22همرام، وىمٓمره 9.77ُمـ اًمذه٥م وزٟمف  ٟم٘مد -4

قمغم ؾمٓمريـ، اًمًٓمر ش حمٛمد رؾمقل اهلل»، ووضمٝمف اًمث٤مين شٓ اًمف آ اهلل»

إول ًمٗمظ حمٛمد، واًمث٤مين رؾمقل اهلل، ورؾمـؿ سملم اًمًٓمريـ دائرة صٖمػمة 

سمداظمٚمٝم٤م ٟم٘مٓم٦م
(4

 . (30اٟمٔمر صقرة ) (

                                                 

(1)  

N 1.Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, p 39. 

(2) 

N 2.Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, p 39 - 40. 

(3) 

N 3.Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV)  Catalogo de La Exposicion, p 40. 

(4) 

N 4.Algeciras Andalusi: (siglos VIII – XIV) Catalogo de La Exposicion, p 40. 



ٟمدًمًٞم٦م ىمد دم٤موزت أروٝم٤م ُمٜمتًج٤م ودم٤مرةً ً إمم ومم٤م ؾمٌؼ يتجغم يمقن دم٤مرة اًمٕمدوة إ

 .همػمه٤م ُمـ سمٚمدان اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وإورويب
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متّيد 

ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئىئ   ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم

  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث

﴾ حج
(1

شضؾب العؾم فريضة»: ^وىمـ٤مل اًمرؾمقل  .(
(2

شمِمػم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلدي٨م اًمنميػ  .(

وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ اهتؿ . إمم أمهٞم٦م اًمٕمٚمؿ واًمًٕمل ذم ـمٚمٌف، وامم إضمر اًمٕمٔمٞمؿ عمـ ؾم٤مر ذم درسمف

مل ومٙم٤مٟم٧م رطمالهتؿ ًمٓمٚم٥م اًمٕمـ. أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ، وُمٜمٝمؿ أسمٜم٤مء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

سم٤مٕٟمدًمس، واعمٖمرب، وُمٍم، واًمٕمراق، واًمِم٤مم، واحلج٤مز، رطمالت ًمٚمًامع، وٟمًخ اًمٙمت٥م، 

 شاًمًٜمد هٜمد»اعمٕمروف سمـ ش احل٤ًمب اهلٜمدي»ظم٤مص٦م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م سم٤مٕٟمدًمس يمٙمت٤مب 
(3

). 

وًمٕمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ضمٚمٌد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم يم٤موم٦م ومروقمف اًمنمقمٞم٦م، واًمٚمٖمقي٦م، 

قمؾ ُمٜمٝمؿ وُمـ ُمقـمٜمٝمؿ ُم٘مّمًدا ًمٚمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ، جُيٚمس واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واًمٕم٘مٚمٞم٦م، ج

ٕضمؾ قمٚمقُمٝمؿ سمحٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ اًمتل ي٘مٞمٛمقهن٤م سمجقاُمع اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وُم٤ًمضمده٤م؛ 

، أو شمٕمٚمؿ ومرع ُمـ اًمٗمروع اًمتل أسمدع شاإليْم٤مح»، وشؾمٞمٌقيف»ٕظمذ يمت٤مب ُمٕملم يمٙمت٤مب 

وهل يمثرــ  هب٤م قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(4

). 

                                                 

.  11: ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م، آي٦م    (1)

م، 1996/ هـ1416،  1ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م، ط ، حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ1، جةؾمٜمـ اسمـ ُم٤مج: يزيد اًمرسمٕمل حمٛمد سمـاسمـ ُم٤مضم٦م     (2)

.  224دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، طمدي٨م 

شمرشمٞم٥م اعمدارك، : اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض. 40، ص4صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم. 69ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي    (3)

. 400، ص21ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 56، ص13شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 452، ص4ج

اعم٘مٗمك اًمٙمٌػم، : اعم٘مريزي. 207، ص2ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 969 – 968، ص2ىمراء، جُمٕمروم٦م ال: اًمذهٌل

 1283اًمٙم٤مُمؾ، ص: اسمـ إصمػم. 603 – 602، ص1ج
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. 169، ص4، ج37، ص3، ج516، ص2صـٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم. 314 – 313اعمٕمجؿ، ص: اسمـ إسم٤مر    (4)

ومٝمرؾم٦م : سمـ ظمػم أسمق سمٙمر حمٛمد إُمقي آؿمٌٞمكما. 93 – 92، ص3، ج228، ص2اإلطمـ٤مـم٦م، ج :اسمـ اخلٓمٞم٥م

ُم٤م رواه قمـ ؿمٞمقظمف ُمـ اًمدواويـ اعمّمٜمٗم٦م ذم ضوب اًمٕمٚمؿ وأٟمقاع اعمٕم٤مرف، اقمتٜمك سمف اًمِمٞمخ ومرٟمًِمٙمف ىمداره 



دوة إٟمدًمًٞم٦م سمٕمدد ُمـ اًمٕمٚمامء ذم احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م إٟمدًمًٞم٦م ُمٜمٝمؿ وىمد ؿم٤مريم٧م اًمع

قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اجلزيري، وإسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمتٜمقظمل، وومتح اسمـ ُمقؾمك سمـ مح٤مد 

ومل ي٘متٍم إؾمٝم٤مم ه١مٓء اًمٕمٚمامء وهمػمهؿ قمغم سمالد إٟمدًمس سمؾ دم٤موزوا . إُمقي اجلزيري

ن، واعمٕمٚمٛمقن، وأئٛم٦م اعم٤ًمضمد، واخلٓم٤ٌمء، ذًمؽ إمم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ اعم١مدسمق

وًمقصقل اًمٕم٤ممل مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمًدي اعمٝمٚمٌل إزدي إمم ظمٓم٦ٌم اعمًجد . واًم٘مْم٤مة

احلرام دًمٞمؾ قمغم شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
(1

).  

وُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اٟمٌٕمث٧م قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ًمٙمثػم ُمـ قمٚمامئٝم٤م أصٌح٧م ُمرشمٙمًزا 

اعم٘مّمد اعمحٛمقد ذم »وُمـ أسمرز شمٚمؽ اًمٙمت٥م . وُمّمٜمٗم٤مهتؿ ًمٖمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ذم ُمٕم٤مرومٝمؿ

ُمـ  ^ـمؾ اًمٖمامُم٦م وـمقق احلامُم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م ُمـ ظمّمف رؾمقل اهلل »، وشاًمقصم٤مئؼ وإطمٙم٤مم

شصح٤مسمتف سم٤مًمٙمراُم٦م
(2

).  

وىمد يم٤مٟم٧م هذه اًمٙمت٥م ٟمقاة ًمٕمدة ُمٙمت٤ٌمت شمقاضمدت سم٤معم٤ًمضمد يمٛمٙمت٤ٌمت قم٤مُم٦م، 

ظم٤مص ًمدى قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وًمٚمٙمت٥م اهتامم . وسمدور اًمٕمٚمامء يمٛمٙمت٤ٌمت ظم٤مص٦م

ُاؿمُتٝمر قمدد ُمٜمٝمؿ سم٤مًمًٕمل ذم مجٕمٝم٤م، وهق ُم٤م ىمد يِمػم إمم اًمرهم٦ٌم ذم متقيـ ُمٙمت٤ٌمت يًتٗمٞمد 

                                                                                                                                               

ُمٕمروم٦م : اًمذهٌل. 98م، ص1997/ هـ1417، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة، 3زيديـ وظمٚمٞم٤من رسمـ٤مرة ـمرهمقه، ط

ُمٜمػمة . 55احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص: يقؾمػ اًمٕمريٜمل. 44ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اًمٕمٗم٤مىمل. 1412، ص3اًم٘مراء، ج

.  113قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اًمنمىمل
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يقذم، شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ روطمٞم٦م قمٌداًمرمحـ اًمس: اسمـ اًمٗمريض أسمق اًمقًمٞمد قمٌداهلل سمـ يقؾمػ إزدي    (1)

، 1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 69م، ص1997/ هـ1417، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1ط

، حت٘مٞمؼ 2سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة، ج: اًمًٞمقـمل ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ. 375 – 374ص

: اًمذهٌل. 242م، ص1964/ هـ1384، ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك اًم٤ٌمسمك احلٚمٌل وذيم٤مه، 1حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، ط

شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ، : حمٛمد قمٌداحلٛمٞمد. 594، ص2ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 89، ص15شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج

.  320 – 319ص

ٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج سمتٓمريز : اًمتٜمٌٙمتل أمحد سم٤مسم٤م سمـ أمحد سمـ قمٛمر. 214 – 213، ص1اًمذيؾ واًمتٙمٛمٚم٦م، ج: اعمرايمٌم    (2)

. 316م، ص1989ٟمِمقرات يمٚمٞم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م، ـمراسمٚمس، ، م1اًمدي٤ٌمج، إؿمـراف قمٌداحلٛمٞمد اهلراُم٦م، ط

.  321احلٚمؾ، ص: اعمٕمًٙمري. 386ومٝمرؾم٦م، ص: اسمـ ظمػم



ُمٜمٝم٤م ـمالب اًمٕمٚمؿ
(1

). 

وًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اُمتٞم٤مز أٟمدًمز سم٤مطمتْم٤مهن٤م ًمٕمدة حم٤مومؾ ضمٕمٚم٧م 

وُمـ . ا يم٤من ٕهؾ إدب دور ومٞمفُمـ اًمتٛمثٞمؾ اًمٕمٚمٛمل إٟمدًمز أؾم٤مؾًم٤م هب٤م، وظم٤مص٦م م

م، وُم٤م 1159/ هـ555شمٚمؽ اعمح٤مومؾ ُم٤م يم٤من قمٜمد آٟمتٝم٤مء ُمـ سمٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق ؾمٜم٦م 

، ةيم٤من ي٘مٞمٛمف اًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب سمـ قمٌداحلؼ اعمريٜمل سم٘مٍمه سم٤مجلزيرة اخلياء سمّمٗم٦م دوري

ُمـ مجٕمف ًمٚمٕمٚمامء، واًمقىمقف قمغم ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ قمٚمقم وُمٕم٤مرف
(2

) .

 احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يمقهن٤م قمالُم٦م ممٞمزة سم٤محلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وظمالص٦م اًم٘مقل ذم

يم٠مهة سمٜمل رزىمقن، وأهة سمٜمل ٟم٤مصح، وسم٢مٟمت٤مضمٝم٤م اًمٕمٚمٛمل، : سم٤مٕٟمدًمس سم٠مؾمـره٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

واٟمٗمت٤مطمٝم٤م اًمٕمٚمٛمل قمغم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل طمتك همدت ُمٕمؼًما ُمـ ُمٕم٤مسمر اًمٕمٚمقم واعمٕمروم٦م
(3

)  .

وة إٟمدًمًٞم٦م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ ذم اعم٤ٌمطم٨م اًمت٤مًمٞم٦م وؾمتتجغم احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٕمد

 .    اًمتل ظُمّمص يمؾ ُمٌح٨م ُمٜمٝم٤م ًمٗمرع ُمـ ومروع اًمٕمٚمؿ

 ٱٱٱ

  

                                                 

، 1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد. 386ومٝمرؾم٦م، ص: اسمـ ظمػم. 159، ص3شمرشمٞم٥م اعمدارك، ج: اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض    (1)

. 533، ص2، جاعمٖمرب وإٟمدًمس: ًمٞمغم ٟمج٤مر. 88 -87 – 86اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد. 326ص

، ُمٓمٌققمـ٤مت دار اعمٖمرب ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م 2اًمٕمٚمقم وأداب واًمٗمٜمقن قمغم قمٝمد اعمقطمديـ، ط: حمٛمد اعمٜمقين

.  280 – 279م، ص1977/ هـ1397واًمٜمنم، اًمرسم٤مط، 

.  44ضمٌـؾ ـم٤مرق، ص: اًمٕمٗم٤مىمل. 476إٟمٞمس اعمٓمـرب، ص: اسمـ أيب زرع. 21اعمـ، ص: اسمـ صـ٤مطم٥م    (2)

.  166إٟمدًمس، ص: يمقٓن. 229، ص3صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: سمػماسمـ اًمز    (3)



 

املبحح األوه 
ة ــــوً الغزعيـــــالعن

ُمٜمٝم٤مج اعمًٚمٛملم يًتٛمد ُمـ اًمٕمٚمقم اًمِمـرقمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمًٜم٦م 

هلذا ٟمجد أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م هيتٛمقن . شمًٚمٞمؿاًمٜمٌقي٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ ال

سمتٚم٘مل قمٚمقم اًمنميٕم٦م وشمٕمٚمٛمٝم٤م، وُمٜمٝمؿ أسمٜم٤مء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمذيـ اطمتقوا يم٤موم٦م قمٚمقم 

اًمنميٕم٦م ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن واًم٘مراءات، واًمتجقيد وقمٚمؿ اًمٜمقازل، واحلدي٨م وُمتقٟمف، 

اًمٙمل قمغم اًمٖم٤مًم٥م، وىمد يم٤مٟم٧م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م شم١مظمذ قمغم اعمذه٥م امل. واًمٗم٘مف ،واًمتٗمًػم

ىـح سمـ ُمقسـاومٕمل يمٗم٧مـم قمغم اعمذه٥م اًمشـاك ُمـ هـطمٞم٨م يم٤من هـ
(1

)  .

وًمتدريس اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اهتامم سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م فمٝمر ذم شمٕمدد اعمدرؾملم اًمذيـ 

اختذوا ُمقاوع هلؿ ًمتدريس ُم٤م ًمدهيؿ ُمـ ُمٕم٤مرف، وىمد يم٤من عم٤ًمضمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

قم٦م وـمالهبؿ، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م ضمقاُمع اعمدن يمج٤مُمع اجلزيرة اًمًٌؼ ذم اطمتقاء ُمدرد اًمنمي

وًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . اخلياء، وقمدد ُمـ ُم٤ًمضمده٤م يمٛمًجد اًمّمقاع، وُمًجد اًمراي٤مت

ُمـ ُمدرد قمٚمقم اًمنميٕم٦م طمظ ُمـ قمٚمامء إٟمدًمس واعمٖمرب، ومٚمؿ شم٘متٍم قمغم ُمـ هب٤م ُمـ 

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وُمـ  ُمٕمٚمٛملم، وهق ُم٤م يم٤من ًمف أصمر يمٌػم ذم ظمروج قمٚمامء هلؿ ُمٙم٤مٟمتٝمؿ ُمـ

أيب زيمري٤م سمـ اًمناج، وقمٞم٤مش سمـ اًمٓمٗمٞمؾ اًمٕمٌدي، وقمكم سمـ أمحد : أوًمئؽ اعمدرؾملم

اًمًاميت، وحيٞمك سمـ أمحد اًمًٙمقين
(2

). 

ومل ي٘متٍم أه٤مزم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم شمٚم٘مل اًمٕمٚمؿ ذم سمٚمدهؿ سمؾ شمٓمٚمٕمقا إمم إُمّم٤مر 

                                                 

سمٖمٞم٦م : اًمًٞمقـمل. 530، ص2صـٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم. 327شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٗمريض    (1)

اًمؽماث إٟمدًمز وُم٠ًمًم٦م اًمقطمدة، ىمرون ُمـ اًمت٘مٚم٤ٌمت : طمًـ قمٌداًمٙمريؿ اًمقرايمكم. 242، ص2اًمققم٤مة، ج

.  32، ص5إقمالم، ج: زريمكمال. 73 – 72واًمٕمٓم٤مءات، ص

اسمـ اخلٓمٞم٥م . 131 – 130، ص3اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 169 – 131، ص4صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (2)

أوص٤مف اًمٜم٤مس ذم اًمتقاريخ واًمّمالت، حت٘مٞمؼ حمٛمد يمامل ؿم٤ٌمٟم٦م، ُمٓمٌٕم٦م ومْم٤مًم٦م : ًم٤ًمن اًمديـ اًمًٚمامين

  -316ٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج، ص: اًمتٜمٌٙمتل. 1429، ص3ُمٕمروم٦م اًم٘مراء، ج: اًمذهٌل. 31اعمحٛمدي٦م، اعمٖمرب، ص

.  98  -46ومٝمرؾم٦م، ص: اسمـ ظمػم. 632



وُمٍم، د إٟمدًمس، واعمٖمرب، ، ومٙم٤مٟم٧م اٟمٓمالىمتٝمؿ ذم رطمالت قمٚمٛمٞم٦م إمم سمالإظمرى

وم٤ٌمٕٟمدًمس يم٤من هلؿ رطمـالت إمم قم٤مصٛمتٝم٤م ىمرـم٦ٌم وُم٤مًم٘م٦م  .واًمِم٤مم، واًمٕمراق، واحلج٤مز

وسمج٤مٟم٦م
(1

وُمـ سمالد اعمٖمرب رطمـالت إمم اًم٘مـػموان، وُمـ ُمٍم اإلؾمٙمٜمدري٦م ،(
(2

) 

وأؾمٞمقط
(3

، وُمـ اًمِم٤مم دُمِمؼ(
(4

ومح٤مة (
(5

وسمٞم٧م اعم٘مدس (
(6

، وُمـ اًمٕمراق سمٖمداد(
(7

، وُمـ (

ضم٤مز وضمٝم٦م اعمًٚمٛملم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م واعمديٜم٦م اعمٜمقرةاًمح
(8

)  .

وىمد أّدت اًمرطمالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م قمٚمامء اًمنميٕم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م 

عم٤م ايمتًٌقه ُمـ قمٚمقم ذقمٞم٦م أوًمٞم٦م ُمـ سمٚمداهنؿ إمم ارشم٘م٤مء قمدد ُمٜمٝمؿ إمم ُمّم٤مف قمٚمامء 

قمغم سمالدهؿ إٟمدًمس وهمػمه٤م ُمـ إٟمدًمس ممـ يم٤من هلؿ اُمتٞم٤مز قمـ همػمهؿ، وأصمر ذقمل 

سمٚمدان اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اسمتداًء سم٤معمٖمرب، وُمروًرا سمٛمٍم واًمِم٤مم واًمٕمراق، واٟمتٝم٤مًء 

                                                 

ُمٕمجؿ : اٟمٔمر احلٛمقي. سمٞمٜمٝم٤م وسملم همرٟمـ٤مـم٦م ُم٤مئ٦م ُمٞمؾديٜم٦م سم٤مٕٟمدًمس ُمـ أقمامل إًمٌػمة، م: ( Pechina)سمج٤مٟم٦م     (1)

. 403، ص1اًمٌٚمدان، ج

طمر اعمتقؾمط، اشمٗمؼ قمغم أن سمٜم٤مئٝم٤م قمغم يد رضمؾ ُمديٜم٦م سمِمامل ُمٍم قمغم ؾم٤مطمؾ اًم٥م: ( Alejandría)اإلؾمٙمٜمدري٦م     (2)

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 217، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. يدقمك اؾمٙمٜمدر

، 1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م همرب هنر اًمٜمٞمؾ ُمـ ٟمقاطمل صـٕمٞمد ُمٍم: (Asyut)أؾمـٞمقط     (3)

. 229ص

ن أهٚمٝم٤م َدُْمَِمَ٘مقا ذم سمٜم٤مئٝم٤م أي ُمٞم٧م سم٤مؾمٛمٝم٤م ٕأؿمٝمر ُمدن اًمِم٤مم، وهل ىمّمٌتٝم٤م، س: (Damasco)دُمِمؼ     (4)

. 527، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. أهقمقا

. 345  -344، ص2اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. ُمديٜم٦م يمٌػم سم٤مًمِم٤مم قمغم هنر اًمٕم٤ميص: (Hama)مح٤مة     (5)

ـالم، هب٤م اعمًجد إىمَم أول اًم٘مٌٚمتلم، ُمديٜم٦م سمٗمٚمًٓملم سمٜم٤مه٤م ؾمٚمٞمامن قمٚمٞمف اًمس: ( Jerusalén)سمٞم٧م اعم٘مدس     (6)

.   وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 193، ص5اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. وصم٤مًم٨م احلرُملم

اٟمٔمر . ُمديٜم٦م ىمديٛم٦م سم٤مًمٕمراق، أول ُمـ ُمٍمه٤م اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر: (Bagdad)سمٖمداد     (7)

.  وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 543، ص1اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ج: احلٛمقي

. 40، ص4صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم. 182  -151 – 116شمـ٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمـس، ص: ومريضاسمـ ال    (8)

ؾمػم : اًمذهٌل. 56، ص13شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 452، ص4شمرشمٞم٥م اعمدارك، ج: اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 602، ص1اعم٘مٗمك اًمٙمٌػم، ج: اعم٘مريزي. 207، ص2ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 400، ص21أقمالم اًمٜمٌالء، ج

، دار أوم٤مق اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 1ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق ذم إٟمدًمس، ط: رضم٥م قمٌداجلقاد إسمراهٞمؿ. 603 –

.  433 – 320 – 121م، ص2004/ هـ1424



سم٤محلج٤مز
(1

).  

وُمـ أسمرز قمٚمامء اًمنميٕم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اسمـ اًمٓمٞم٥م اًمذي مل يٙمـ أطمد يْم٤مهٞمف ذم 

ن أيب ضمٕمٗمر سمـ وإسمراهٞمؿ اًمتٜمقظمل أؾمت٤مذ همرٟم٤مـم٦م سمتقصٞم٦م م. قمٚمؿ اًم٘مراءات ذم قمٍمه

وًمٞمس هذا ومح٥ًم سمؾ يم٤من ًمٕمدد ُمـ اًمٕمٚمامء إضم٤مزات ُمـ قمٚمامء . اًمزسمػم أؾمت٤مذ اجلامقم٦م هب٤م

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومٛمٜمّمقر سمـ ؾمٚمٞمؿ اجلزيري أضم٤مز ًمٚمقادي آر، ويقؾمػ إٟمّم٤مري 

، ويم٤من ٓسمـ همّمـ إىمـراء سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، شصٚم٦م اًمّمٚم٦م»أضم٤مز ٓسمـ اًمزسمػم ص٤مطم٥م يمت٤مب 

وهؿ اًمٕمٚمامء اًمذيـ ؾمٌ٘مقا هذه اإلضم٤مزات سمتدريس قمٚمقم . ة، وسمٞم٧م اعم٘مدسواعمديٜم٦م اعمٜمقر

اًمنميٕم٦م سم٤مًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م ؾمقاًء سم٤معم٤ًمضمد يم٤مسمـ اًمٓمٞم٥م سم٤معمٖمرب، واسمـ اًمرسمقسمٚم٦م سم٤معمري٦م، 

وُمدرؾم٦م اعمِمٓمقب  ةأو سم٤معمدارس اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م يمٗمتح سمـ ُمقؾمك اًمذي درس سم٤معمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمل

سمٌٖمداد، وُمدرؾم٦م اًمٗم٤مئزي٦م سم٠مؾمٞمقط
(2

). 

وًمٕمٚمامء اًمنميٕم٦م ذم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٟمت٤مج ُمٙمتقب ٓ ي٘مؾ قمـ ٟمت٤مضمٝمؿ اًمٕمٛمكم ُمـ 

ًمٕمكم سمـ حيٞمك احلٛمػمي، وهق يمت٤مب ش اعم٘مّمد اعمحٛمقد ذم شمٚمخٞمص اًمٕم٘مقد»أمهٝم٤م يمت٤مب 

يمت٤مب ُمٜمٝم٩م اًم٤ًمًمؽ ذم »وُمٜمٝم٤م . درج اًمٜم٤مس قمغم اؾمتٕمامًمف قمـ همػمه ُمـ يمت٥م اًمٕم٘مقد

يسٓسمـ ظمؿ  شاظمتّم٤مر خمتٍم اعمدارك
(3

)  .

                                                 

اعمٕمجؿ ذم أصح٤مب اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم أيب قمكم اًمّمدذم ريض اهلل : اسمـ إسم٤مر أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًم٘مْم٤مقمل    (1)

اإلطم٤مـم٦م، : اسمـ اخلٓمٞم٥م. 183 – 182م، ص2000/ هـ1420اوم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمقر ؾمٕمٞمد، ، ُمٙمت٦ٌم اًمثؼ1قمٜمف، ط

، 21ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ج: اًمذهٌل. 1426، ص3ُمٕمروم٦م اًم٘مراء، ج: اًمذهٌل. 185 – 184، ص3ج

. 281، ص7، ج66، ص5اعم٘مٗمك اًمٙمٌػم، ج: اعم٘مريـزي. 207، ص2ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 400ص

شمٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن سم٤مًمٖمرب اإلؾمالُمل ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين إمم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري، ال: إسمراهٞمؿ أمحد اًمقاذم

.  50ىمرون ُمـ اًمت٘مٚم٤ٌمت واًمٕمٓم٤مءات، ص

 – 424، ص1سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ج: اًمًٞمقـمل. 185 – 184، ص3، ج374، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

اًمقادي آر، حت٘مٞمؼ حمٛمد حمٗمقظ،  سمرٟم٤مُم٩م: اًمقادي آر حمٛمد سمـ ضم٤مسمر. 322احلٚمؾ، ص: اعمٕمًٙمري. 425

.  139م، ص1980/ هـ1400، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، أصمٞمٜم٤م، اًمٞمقٟم٤من، 1ط

اعمٕمٞم٤مر : اًمقٟمنميز. 214، ص1اًمذيؾ واًمتٙمٛمٚم٦م، ج: اعمرايمٌم. 204، ص3صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (3)

، حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ ؿمٌقح، سمرٟمـ٤مُم٩م ؿمٞمقخ اًمرقمٞمٜمل: اًمرقمٞمٜمل أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد. 24، ص3اعمٕمرب، ج



ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن قمٚمامء اًمنميٕم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ىمد اشمّمٗمقا سمٌمء ُمـ احلٜمٙم٦م 

وىمقة اًمِمخّمٞم٦م، سم٤مإلو٤موم٦م ًمتٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، وهق ُم٤م ىم٤مدهؿ ًمتقزم قمدد ُمـ 

ومتٞم٤م اجلزيرة اخلياء، وىمْم٤مء ؿمذوٟم٦م، : وُمـ شمٚمؽ اعمٝم٤مم اًمديٜمٞم٦م. اعمٝم٤مم اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م

يمام يم٤من ُمٜمٝمؿ أئٛم٦م وظمٓم٤ٌمء ًمٕمدد ُمـ اعم٤ًمضمد، ُمٜمٝم٤م . وؾمٌتف، وأؾمٞمقطوذيش، وضمٞم٤من، 

ضم٤مُمع همرٟم٤مـم٦م، واحلرم اًمنميػ
(1

).  

أُم٤م اعمٝم٤مم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وم٘مد شمقمم يقؾمػ إٟمّم٤مري وٓي٦م ضمٌؾ ـم٤مرق، وأسمق اًمٕم٤ٌمس سمـ 

سمالل وٓي٦م اجلزيرة اخلياء، يمام يم٤مٟم٧م وٓي٦م اخلياء أيًْم٤م ًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداًمرمحـ 

اًمث٘مٗمل
(2

ُمـ هذه اعمٝم٤مم ئمٝمر ضمٚمًٞم٤م ُمدى ُم٤م وصؾ إًمٞمف قمٚمامء اًمنميٕم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م و .(

ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م دم٤موزت ُمدهنؿ إمم ُمدن إٟمدًمس، سمؾ إمم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وشمقزم أطمدهؿ 

ُمٝمٛم٦م اخلٓم٦ٌم سم٤معمًجد احلرام ًمدًمٞمٌؾ قمغم ارشم٘م٤مئٝمؿ عمٙم٤مٟم٦م قم٤مًمٞم٦م سملم أُمث٤مهلؿ ُمـ قمٚمامء 

اًمنميٕم٦م
(3

). 

: بالعدوة األكدلسقة قراءاتالومن أبرز عؾامء 

 أصٚمف ُمـ ـمريػ، وىمد اٟمت٘مؾ قمٜمٝم٤م ذم قم٤مم : إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمتٜمقظمل

م قمٜمدُم٤م ؾم٘مٓم٧م سمٞمد ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ُمتجًٝم٤م ًمًٌتف، صمؿ قم٤مد ُمٜمٝم٤م 1272/ هـ671

س ومٜمقن اًمٕمٚمؿ، ومٙم٤من ُم٘مرًئ٤م ًمٚم٘مران، . إمم ُمديٜم٦م همرٟم٤مـم٦م وسمٖمرٟم٤مـم٦م أىمرأ ودرَّ

ٟم٤مل ُمٙم٤مٟم٦م يمٌػمة ًمدى أهؾ همرٟم٤مـم٦م طمتك . د واًمتٗمًػموُمدرؾًم٤م ًمٚمٗم٘مف واًمتجقي

                                                                                                                                               

م، 1962/ هـ1381إطمٞم٤مء اًمؽماث اًم٘مديؿ، دُمِمؼ،  ةواإلرؿم٤مد اًم٘مقُمل، ُمٓمٌققمـ٤مت ُمديريوزارة اًمث٘م٤موم٦م 

، رسمٞمع 18ُمدن إؾمالُمٞم٦م اجلزيرة اخلياء صمٖمر إٟمدًمس اًم٤ٌمؾمؿ، اًمت٤مريخ اًمٕمريب، ع : حمٛمد اًم٘م٤ميض. 38ص

.   304م، ص2001/ هـ1422

ٟمٗمـح : اعم٘مري. 588، ص12شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 422ء إٟمدًمس، صشم٤مريخ قمٚمام: اسمـ اًمٗمريض    (1)

. 331ُمٕمجؿ قمٚمٛمـ٤مء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد. 322احلٚمؾ، ص: اعمٕمًٙمري. 594، ص2اًمٓمٞم٥م، ج

ُمٕمجؿ قمٚمامء : رضم٥م قمٌداجلقاد. 86اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد. 295، ص5صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (2)

.  206اًمٚمٖم٦م، ص

. 594، ص2ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (3)



م، وىمؼمه سم٤ٌمب 1325/ هـ726ووم٤مشمف ذم يقم اًم٧ًٌم اًم٤ًمسمع ُمـ حمرم ُمـ قم٤مم 

إًمٌػمة سمٖمرٟم٤مـم٦م
(1

). 

  شم٘مديؿ اًمراء اعمٝمٛمٚم٦م قمغم ــ  حيٞمك سمـ أومٚمح سمـ َرْزىمقنسمـ أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد

، ُمـ أهؾ اجلزيرة ُم٘مرئ وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل. يمٜمٞمتف أسمق اًمٕم٤ٌمس: اًم٘مٞمزــ  اًمزاي

شمقذم . اخلياء، شمّمدر ًمإلىمراء سمٛمديٜمتف، يم٤من وم٘مٞمًٝم٤م ُمِم٤موًرا، وحمدصًم٤م طم٤مومًٔم٤م

م1150/ هـ545م، وىمٞمؾ ذم قم٤مم 1147/ هـ542سم٤مجلزيرة اخلياء ذم قم٤مم 
(2

). 

 يمٜمٞمتف أسمق قمٛمر، أظمذ اًم٘مراءات : طم٤مضمر سمـ طمًلم سمـ ظمٚمػ اعمٕم٤مومري اجلزيري

وىمد . سمامًم٘م٦م قمـ اسمـ دمح٤من واًمًٝمٞمكمسمٛمديٜمتف قمكم يد اسمـ رزىمقن، يمام ؾمٛمع 

. شمّمدر ًمإلىمراء سم٤مجلزيرة اخلياء، وهق ظمٓمٞم٥م ضم٤مُمٕمٝم٤م وصـ٤مطم٥م اًمّمالة هب٤م

م1198/ هـ595وىمٞمؾ ذم قم٤مم  ،م1202/ هـ599شمقذم أسمق قمٛمر ذم قم٤مم 
(3

). 

 يمٜمٞمتف أسمق ٟمٍم، وهق ُم٘مرئ اجلزيرة اخلياء، : ومتح سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اجلذاُمل

اًمتجريد ًمٌٖمٞم٦م اعمريد ذم اًم٘مراءات »: إلؾمٙمٜمدري٦م يمت٤مبرطمؾ إمم ُمٍم، وأظمذ سم٤م

قمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرر اعم٘مرئ اعمٕمروف سم٤مسمـ ش اًمًٌع

م1145/ هـ540وىمد يم٤من أسمق ٟمٍم طمًٞم٤م ذم قم٤مم . اًمٗمح٤مم
(4

). 

 يمٜمٞمتف أسمـق قمٌداهلل، : حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ سمـ همّمـ إٟمّم٤مري اجلزيري

                                                 

رضم٥م . 425 – 424، ص1سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ج: اًمًٞمقـمل. 375 – 374، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

يقؾمػ قمٞمد . 203شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ، ص: حمٛمد قمٌداحلٛمٞمد. 30 – 29ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: قمٌداجلقاد

.  280م، ص2000ًمٕمريب، سمػموت، ، دار اًمٗمٙمر ا1ُمٕمجؿ احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ط: ويقؾمػ ومرطم٤مت

اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من : اسمـ ومرطمقن إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٞمٕمٛمري. 35 – 34اعمٕمجؿ، ص: اسمـ إسم٤مر    (2)

: اًمذهٌل. 219، حت٘مٞمؼ حمٛمد إمحدى أسمق اًمٜمقر، دار اًمؽماث ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، ص1قمٚمامء اعمذه٥م، ج

ومٝمرؾم٦م، : اسمـ ظمػم. 802 – 801، ص11شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: ًمذهٌلا. 969 – 968، ص2ُمٕمروم٦م اًم٘مراء، ج

.  33اًمتٗمًػم وقمـٚمقم اًم٘مرآن، ص: إسمراهٞمؿ اًمقاذم. 289شمـ٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ، ص: حمٛمد قمٌداحلٛمٞمد. 461 – 46ص

. 121ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد. 360، ص5صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (3)

.  182 – 181، ص4، جصٚم٦م اًمّمٚم٦م: اسمـ اًمزسمػم    (4)



وىمد ىمرأ . م1233/ هـ631، وًمد سم٤مجلزيرة اخلياء ؾمٜم٦م ويِمتٝمر سم٤مسمـ همّمـ

اًم٘مراءات اًمًٌع قمغم إؾمت٤مذ قمٌٞمداهلل سمـ أمحد اًمٕمثامين، يمام قمرض قمٚمٞمف اعمقـم٠م 

يم٤من قم٤مرومـ٤ًم سمٛمتقن احلدي٨م وأطمٙم٤مُمف، وم٘مٞمًٝم٤م، قم٤معًم٤م سمٛمذاه٥م إئٛم٦م . ُمـ طمٗمٔمف

يم٦م اعمٙمرُم٦م، وٓسمـ همّمـ إىمراء ًمٚم٘مرآن سم٤مًم٘مراءات سمؿ. إرسمٕم٦م، جمٞمًدا ًمٚم٘مراءات

وُمـ شمالُمٞمذه سمٛمٙم٦م حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ . واعمديٜم٦م اعمٜمقرة، وسمٞم٧م اعم٘مدس

اًم٘مًٓم٤مين إُم٤مم اعم٤مًمٙمٞم٦م سم٤محلرم، وؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ رى اًمديـ اًمٓمؼمي إُم٤مم 

خمتٍم »وُمـ ُمّمٜمٗم٤مت اسمـ همّمـ ذم قمٚمؿ اًم٘مـراءات .اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٤محلرم أيًْم٤م

م1323/ هـ723شمقذم اسمـ همّمـ سمٌٞم٧م اعم٘مدس ؾمٜم٦م . شاًمٙم٤مذم
(1

). 

 وًمد سم٤مجلزيرة اخلياء ذم : حمٛمد سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ اًمٓمٞم٥م اًم٘مٞمز اًميير

م، وىمد يم٤من ًمف وٌط ًمٚم٘مراءات سم٤مٕداء، وُمٕمروم٦م 1232/ هـ630طمدود قم٤مم 

ٟم٤مل اسمـ . ٓسمـ ذيحش اًمٙم٤مذم»وش اًمتٞمًػم»ًمٚمتٗمًػم واحلدي٨م، يمام أٟمف طمٗمظ يمت٤ميب 

ه ٓ ُيْم٤مهٞمف أطمد ُمـ أهؾ زُم٤مٟمف اًمٓمٞم٥م ُمٜمزًم٦م ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات طمتك وصػ أن

م1301/ هـ701شمقذم اسمـ اًمٓمٞم٥م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ قم٤مم . سمٕمٚمؿ اًم٘مراءات
(2

).  

 اؿمتٝمر سمْمٌط اًم٘مراءات . يمٜمٞمتف أسمق قمٛمران: ُمقؾمك سمـ قمكم اجلذاُمل اجلزيري

ذح »وًمف قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م . وإطمٙم٤مم أدائٝم٤م، يم٤من ؿمديد إظمذ قمغم اًم٘مراء

شحلـ اًمٕم٤مُم٦م
(3

). 

 :عؾامء احلديث بالعدوة األكدلسقةومن أبرز 

 يمٜمٞمتف أسمق اعمٙم٤مرم، هق ؿمٞمخ اًمًٜم٦م، : مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمًدي اعمٝمٚمٌل إزدي

وىمد ـم٤مف أسمق . وطم٤مُمؾ رايتٝم٤م، قمرف إطم٤مدي٨م وُمٞمز سملم ؿمٝمرهت٤م وهمراسمتٝم٤م

اؾمت٘مر  ىمدو. اعمٙم٤مرم ُمِم٤مرق اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل وُمٖم٤مرسمف، وًم٘مل قمٚمامءه٤م وُمِم٤مخيٝم٤م

                                                 

.  67 – 66، ص5اعم٘مٗمك اًمٙمٌػم، ج: اعم٘مريزي. 208 – 207، ص2ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

.  50اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، ص: إسمراهٞمؿ اًمقاذم. 1427 – 1426، ص3ُمٕمروم٦م اًم٘مراء، ج: اًمذهٌل    (2)

. 21 – 20سمرٟم٤مُم٩م ؿمٞمقخ اًمرقمٞمٜمل، ص: اًمرقمٞمٜمل    (3)



ًٓ ؾمٜم٦م . ُمٝم٤م اًمنميػسمٛمٙم٦م، وظمٓم٥م سمحر / هـ663شمقذم أسمق اعمٙم٤مرم سمٛمٙم٦م ُم٘متق

م قمـ قمٛمر يٜم٤مهز اخل٤مُم٦ًم واًمًتلم قم٤مًُم٤م1264
(1

). 

 يمٜمٞمتف أسمق سمٙمر، رطمؾ إمم ُمٙم٦م : ُمقؾمك سمـ ؾمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ إُمقي اجلزيري

ويم٤من أسمق سمٙمر . اعمٙمرُم٦م وؾمٛمع ُمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٓمؼمي اعمقـم٠م واًمّمحٞمحلم

٤ًٌم  سمٛمديٜمتف اجلزيرة اخلياءوم٘مٞمًٝم٤م، ُمِم٤موًرا، ظمٓمٞم
(2

). 

: فؿن أبرزهم ،أما عؾامء الػؼه بالعدوة األكدلسقة

 يمٜمٞمتف أسمق قمٛمر، وهق أطمد ىمْم٤مة اجلزيرة : أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ دًمٞمؿ اجلزيري

شمقذم أسمق قمٛمر ىمٌؾ قم٤مم . ُمـ شمالُمٞمذه احلٛمٞمدي ص٤مطم٥م ضمذوة اعم٘متٌس. اخلياء

م1048/ هـ440
(3

). 

  وًمد سم٤مجلزيرة : سمٙمـر سمـ مخٞمس إٟمّم٤مري اجلزيريأمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب

٤ًٌم قمـ قمدد 1248/ هـ646اخلْمـراء ذم قم٤مم  ٤ًٌم سمٛمديٜمتف، وٟم٤مئ م، يم٤من إُم٤مًُم٤م وظمٓمٞم

ًمف رطمٚم٦م إمم ُمٍم، وىمد يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم يقم إطمد اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ . ُمـ ىمْم٤مهت٤م

م1323/ هـ723ؿمٕم٤ٌمن ًمٕم٤مم 
(4

).    

 وىمد ضمٚمس ًمإلومت٤مء . ًمف رطمٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء،: أزهر سمـ ُمٜمٗمٚم٧م

سم٤مجلزيرة اخلياء
(5

). 

 يمٜمٞمتف أسمق حمٛمد، وًمد سم٤مجلزيرة اخلياء: ضم٤مُمع سمـ سم٤مىمل سمـ قمٌداهلل اًمتٛمٞمٛمل .

ورطمؾ ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ومًٛمع ُمـ اًمًٚمٗمل سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م، وُمـ أيب اعمٙم٤مرم 

. قمٌداًمقاطمد سمـ هالل، وأيب اًم٘م٤مؾمؿ احل٤مومظ، وداود سمـ حمٛمد اخل٤مًمدي سمدُمِمؼ

                                                 

.  594، ص2ح اًمٓمٞم٥م، جٟمػ: اعم٘مري    (1)

.  620، ص11شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 49، ص3صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (2)

.  105ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي. 146سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (3)

.  603 – 602، ص1اعم٘مٗمك اًمٙمٌػم، ج: اعم٘مريزي. 30أوص٤مف اًمٜم٤مس، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (4)

.  81شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٗمريض    (5)



 ىمْم٤مء إمخٞمؿشمقمم
(1

ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سمدُمِمؼ ذم اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة  .(

م1205/ هـ602ُمـ قم٤مم 
(2

).  

 ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء، ؾمٛمع ُمـ اسمـ : ظمٚمػ سمـ قمٌداهلل سمـ خمـ٤مرق اخلقٓين

يم٤من وم٘مٞمف . سمدرون، وحمٛمد سمـ يزيد سمٌج٤مٟم٦م، وُمـ اعمٜمذر، واسمٜم٦م اًمِم٤مومٕمل سمٛمٍم

ة هب٤مسمٚمده وُمٗمتٞمٝم٤م، وص٤مطم٥م اًمّمال
(3

). 

 ُمـ أهـؾ اجلزيرة اخلياء، رطمؾ ًمٚمٕمٚمؿ، وؾمٛمع سمٌالد : ؾمٕمد سمـ ُمقؾمك اًمٓم٤مئل

يم٤من وم٘مٞمف اجلزيرة . اعمنمق ُمـ أصٌغ سمـ اًمٗمرج، وطمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك اًمتجٞمٌل

اخلياء، وًمف هب٤م ُمقوع ُم٘مّمقد ًمٚمًامع، يمام يم٤من ُمٝمتاًم سمجٛمع اًمٙمت٥م
(4

).  

 ه أسمق اًمٕمالء، وهق ُمـ يمٜمٞم٧م: قم٤ٌمس سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اًمث٘مٗمل

وىمد يم٤من ًمف وٓي٦م . يم٤من وم٘مٞمًٝم٤م قم٤معًم٤م، أظمذ ُمـ ضمده قم٤ٌمس. أهـؾ اجلزيرة اخلياء

م1009/ هـ400شمقذم أسمق اًمٕمالء ٟمحق قم٤مم . قمغم اجلزيرة اخلياء
(5

). 

 ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء، يمٜمٞمتف : قمٌداخل٤مًمؼ سمـ ُمرزوق سمـ قمٌداهلل اًمٞمحّمٌل

ُمـ اعم٘مدُملم ذم اًمٗم٘مف، ًمف رطمالت ؾمٛمـ٤مع إمم  .أسمق حمٛمد، ويٕمرف سم٤مسمـ احل٘م٤مين

م1056/ هـ448شمقذم اسمـ احل٘م٤مين ذم قم٤مم . ىمرـم٦ٌم وُم٤مًم٘م٦م
(6

). 

 ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء، رطمؾ إمم ُمٍم وؾمٛمع ُمـ : قمٌداهلل سمـ طمٙمؿ اًمٚمٞمثل

يم٤من وم٘مٞمًٝم٤م، ُمت٘مدًُم٤م ذم . حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداحلٙمؿ، ويقٟمس سمـ قمٌدإقمغم

راءات واًمتٗمًػماًمٗمتٞم٤م، ُمتٗمٜمٜم٤ًم سم٤مًمؼ
(7

) . 

                                                 

. 151 – 150، ص1ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ج: اٟمٔمر احلٛمقي. سمٚمدة صٖمػمة قمغم هنر اًمٜمٞمؾ سمّمٕمٞمد ُمٍم: إمخٞمؿ    (1)

.  56، ص13شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل    (2)

. 452، ص4شمرشمٞم٥م اعمدارك، ج: اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض. 116شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٗمريض    (3)

. 159، ص3شمرشمٞم٥م اعمدارك، ج: اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض. 151شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اًمٗمريضاسمـ     (4)

.  206ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد    (5)

.  40، ص4صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم. 308، ص2اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ سمِمٙمقال    (6)

.  182شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٗمريض    (7)



 يمٜمٞمتف أسمق احلًـ، ُمـ وم٘مٝم٤مء وُم٘مرئل اجلزيرة اخلياء، : قمكم سمـ ظمٚمٗمقن اًم٘مروي

م1135/ هـ530يم٤من طمًٞم٤م إمم قم٤مم 
(1

). 

 يم٤من . يمٜمٞمتف أسمق احلًـ: قمكم سمـ حيٞمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ احلٛمػمي اًمّمٜمٝم٤مضمل اجلزيري

ه اًمٜم٤مس وم٘مٞمًٝم٤م، طم٤مومًٔم٤م، ُمدرؾًم٤م، قم٤مىمًدا ًمٚمنموط، ًمف هب٤م شمّمٜمٞمػ ىمٞمؿ اؾمتخدم

وىمد وزم أسمق احلًـ ىمْم٤مء اجلزيرة . شاعم٘مّمد اعمحٛمقد ذم شمٚمخٞمص اًمٕم٘مقد»: هق

م، وًمف ُمـ اًمٕمٛمر 1189/ هـ585اخلياء، وشمقذم هب٤م ذم رسمٞمع إول ُمـ قم٤مم 

ؾمتلم قم٤مًُم٤م
(2

). 

 ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء، روى قمـ : قمٛمر سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمذرة إٟمّم٤مري

وأظمـذ قمٜمف أسمق . ن ُمٖمٞم٨م، وأيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سم٘ملأيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب، وأيب احلًـ ب

هق وم٘مٞمف ُمِم٤مَور، وزم . اًمقًمٞمد اًم٘مًٓمكم، وقمٛمر سمـ قمٌداعمجٞمد اًمٜمحقي وهمػمهؿ

م1180/ هـ576ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م . ىمْم٤مء ؾمٌتف
(3

). 

 رطمؾ ًمٚمٕمٚمؿ، وم٠مظمذ ُمـ قمكم سمـ : قمٞمًك سمـ إؾمح٤مق سمـ ؿمذاٟمؼ اجلزيري

ة، وشمٜم٘مؾ سم٤معمنمق أرسمٕم٦م وقمنميـ قم٤مًُم٤م ًمٓمٚم٥م قمٌداًمٕمزيز اًمٌٖمدادي سمٛمٙم٦م اعمٙمرم

اًمٕمٚمؿ، قم٤مد سمٕمده٤م عمديٜمتف اجلزيرة اخلياء، ويم٤من ص٤مطم٥م اًمّمالة هب٤م أرسمٕم٦م 

يم٤من ُم٘مدًُم٤م ذم قمٚمؿ اًمٗمرائض، وىمد شمقذم سمٕمد قم٤مم . وقمنميـ قم٤مًُم٤م أظمرى

م912/ هـ300
(4

).  

 يمٜمٞمتف أسمق اًمٜمٍم، وًمد سم٤مجلزيرة : ومتح سمـ ُمقؾمك سمـ مح٤مد إُمقي اجلزيري

وم٘مٞمف . م1188/ هـ584م، وىمٞمؾ 1192/ هـ588اخلياء ذم رضم٥م ؾمٜم٦م 

                                                 

.  154، ص4ًم٦م اًمّمٚم٦م، جص: اسمـ اًمزسمػم    (1)

احلٚمؾ، : اعمٕمًٙمري. 316ٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج، ص: اًمتٜمٌٙمتل. 214 – 213، ص1اًمذيؾ واًمتٙمٛمٚم٦م، ج: اعمرايمٌم    (2)

شمراث إٟمدًمس، ُم١مؾم٦ًم اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز : حمٛمد طمجل. 32، ص5إقمالم، ج: اًمزريمكم. 321ص

.  22م، ص1993ٟمقومٛمؼم / هـ1414ًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، مج٤مدى ا

.  588، ص12شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل    (3)

.  320 – 319ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد. 263شمـ٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٗمريض    (4)



وًمٗمتح رطمٚم٦م ًمٚمٛمنمق ٟم٤مل هب٤م . ؿم٤مومٕمل أصقزم، مجع قمـدة قمٚمقم وصٜمػ هب٤م

ُمٙم٤مٟم٦م قم٤مًمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م إيٙم٤مل ديقان اإلٟمِم٤مء سمٌٖمداد ًمف، وشمٙمٚمٞمٗمف سم٤مًمتدريس سمٛمدرؾم٦م 

سم٤مإلو٤موم٦م ًمتقًمّٞمف ىمْم٤مء أؾمٞمقط واًمتدريس . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وُمدرؾم٦م اعمِمٓمقب

شمقذم ومتح سمـ ُمقؾمك سم٠مؾمٞمقط يقم إطمد اًمراسمع ُمـ مج٤مدى . سمٛمدرؾم٦م اًمٗم٤مئزي٦م

م1264/ هـ663إومم ؾمٜم٦م 
(1

).  

 يمٜمٞمتف أسمق قمٌداهلل، ويٕمرف سم٤مًم٘م٤ٌمقمل، ُمـ أهؾ : حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٖم٤موم٘مل

ًمف قمدة إضم٤مزات ًمٕمدد ُمـ اًمٕمٚمامء . اجلزيرة اخلياء، وزم اًمّمالة واخلٓم٦ٌم هب٤م

ومٝمٛمل اًمييرُمٜمٝمؿ أيب احلًـ ال
(2

). 

 اًمِمٝمػم سم٤مسمـ مخٞمس، هق ُمـ أهؾ اجلزيرة : حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري

ىمّمده ـمالب اًمٕمٚمؿ ٕظمذ اًمٗم٘مف واًمتجقيد، وىمد . اخلياء، وسمٞمتف هب٤م سمٞم٧م قمٚمؿ

٤ًٌم سمج٤مُمع اجلزيرة اخلياء  : وٓسمـ مخٞمس قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م. أُم٣م قمٛمره ظمٓمٞم

 .شخي٦مإقمالم سمٛمـ وىمع قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ُمـ اعمش» .1

 .، مل ُيٙمٛمؾ شم٠مًمٞمٗمفشيمت٤مب اًمدًٓم٦م ذم ؿمـرح اًمرؾم٤مًم٦م» .2

 .شُمٜمٝم٩م اًم٤ًمًمؽ ذم اظمتّم٤مر خمتٍم اعمدارك» .3

/ هـ750شمقذم اسمـ مخٞمس سم٤مًمٓمـ٤مقمقن سمًٌتف آظمر مجـ٤مدى أظمرة ُمـ قم٤مم 

م1349
(3

). 

 ًم٘م٥م سم٤مًمٓمٚمؾ، ويم٤من : حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب سمـ قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اًمث٘مٗمل اجلزيري

اومًٔم٤م ًمٚمٛم٤ًمئؾ، سمّمػًما سم٤مًمٗمتٞم٤م قمغم ُمـذه٥م اإلُم٤مم اسمـ قمٌداًمقه٤مب وم٘مٞمًٝم٤م، ح

                                                 

ًمؾ، اًمح: اعمٕمًٙمري. 89، ص15شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 242، ص2سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ج: اًمًٞمقـمل    (1)

.  331ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد. 322 – 321ص

.  502، ص12شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 183 – 182اعمٕمجؿ، ص: اسمـ إسم٤مر    (2)

.  304ُمدن إؾمالُمٞم٦م، ص: اًم٘م٤ميض. 185 – 184، ص3اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (3)



م939/ هـ328وزم ىمْم٤مء اجلزيرة اخلياء، وشمقذم هب٤م ذم قم٤مم . ُم٤مًمؽ
(1

). 

 ًمف رطمٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًم٘مرـم٦ٌم ؾمٛمع هب٤م : ُمٜمذر سمـ احلًـ سمـ قمٌٞمداهلل اًمٙمالقمل اجلزيري

يمام يم٤من ًمف رطمٚم٦م ؾمٛمع هب٤م ُمـ قمدة قمٚمامء سمٛمٍم، . ُمـ اسمـ ًم٤ٌمسم٦م، واسمـ ظم٤مًمد

ضم٤مز، وسمٖمداد، واًمِم٤مم، واًم٘مػموان، وىمد سمٚمٖم٧م ُمدة هذه اًمرطمٚم٦م صمامين واًمح

شمقذم . ؾمٜمقات، قمـ٤مد سمٕمده٤م ًمٚمجزيرة اخلياء، وم٤مؾمتِمػم هب٤م، ووزم صالهت٤م

م946/ هـ335اًمٙمالقمل ذم قم٤مم 
(2

). 

 ؾمٛمع سمٌٚمده ُمـ قمٌداهلل سمـ طمٙمؿ : يقؾمػ سمـ ظمٓم٤مر سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد اجلزيري

هق ُمـ . ُمد سمـ قمٌداًمقه٤مب سمـ قم٤ٌمس وهمػمهؿاًمٚمٞمثل، وقمٌداهلل سمـ سمدرون، وُمح

وم٘مٝم٤مء اجلزيرة اخلياء، ووزم صالهت٤م ُمدة أرسمٕملم ؾمٜم٦م اٟمتٝم٧م سمقوم٤مشمف ؾمٜم٦م 

م943/ هـ332
(3

). 

وسم٤مإلو٤موم٦م هل١مٓء اًمٕمٚمامء هٜم٤مًمؽ قمدد آظمر ُمـ قمٚمامء اًمنميٕم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ممـ 

هؿ أىمؾ ٟمت٤مضًم٤م قمٚمٛمًٞم٤م
(4

).  

 ٱٱٱ
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ٟمٞمؾ : اًمتٜمٌٙمتل. 281، ص7اعم٘مٗمك اًمٙمٌػم، ج: اعم٘مريزي. 1227، ص12شمـ٤مريخ اإلؾمـالم، ج: اًمذهٌل. 1429

.    139اًمقادي آر، ص: حمٛمد سمـ ضم٤مسمر. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 396آسمتٝم٤مج، 



  

 

   



املبحح الجاٌي 
ة واألدب ـــوً المؼـــعن

أوٗم٧م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ـم٤مسمًٕم٤م ممٞمًزا ًمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب، وم٘مد يم٤مٟم٧م ُم٘مّمًدا 

ًمٚمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ، ومٛمٜمٝم٤م شم١مظمذ اعمٕم٤مرف اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م، وهب٤م شمتٝمٞم٩م ىمرحي٦م اًمِمٕمراء 

سمقصٗمٝم٤م أو وصػ ُم٤م حيدث هب٤م ُمـ أطمداث، وسمداظمؾ أروىمتٝم٤م أىمٞمٛم٧م شمٚمؽ اعمح٤مومؾ اًمتل 

صقر إدب طم٤مضة هب٤م، يمام أهن٤م اطمتقت قمٚمؿ اًمٜمحق، وقمٚمؿ اًمَٕمروض، وومـ اًمِمٕمر  يم٤مٟم٧م

واًمٜمثر
(1

).  

اهتامم احلٙم٤مم وأقمٞم٤من ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م : وهذا يمٚمف ٓضمتامع قمدة ُم٘مقُم٤مت ُمٜمٝم٤م

سمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب وقمٚمامئٝم٤م، ؾمقاًء سمتٌٜمٞمٝمؿ ذم حم٤مومٚمٝمؿ، أو اخت٤مذ قمٚمامئٝم٤م يُمّت٤مسًم٤م ووزراًء 

أو ُمِم٤مريمتٝمؿ سمٕمٚمقُمٝم٤م يم٢مؾمٝم٤مم اًمًٚمٓم٤من أيب احلج٤مج يقؾمػ سمـ إمحر سم٤مًمِمٕمرًمدهيؿ، 
(2

). 

وُمـ اعم٘مقُم٤مت أيًْم٤م ُم٤م يم٤من ي٘مقم سمف قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وإدب سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ آهتامم 

سمتدريس قمٚمقُمٝم٤م، وإطمٞم٤مء ؿمٕم٤مئره٤م ُمـ ُمٜم٤مفمرات وُمراؾمالت ًمٖمقي٦م وأدسمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من 

عم٤مًم٘مل ُمـ ُمراؾمالت ؿمٕمري٦مسملم اسمـ زُمرك وأيب طم٤مشمؿ ا
(3

هذا سم٤مإلو٤موم٦م ٓؾمت٘مرار قمدد . (

                                                 

اعمـ، : اسمـ ص٤مطم٥م. 325، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد. 73 – 72ٟمٗم٤موـ٦م اجلراب، ص: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

. 21ص

راي٤مت : اسمـ ؾمٕمٞمد. 155اخلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م، ص: جمٝمقل. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 401، ص4اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

ؾمٕمد . 201 – 200، ص4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 21اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 96 – 48اعمؼمزيـ، ص

ذم اًمٕمدوشم٤من ذم يمت٤مب اعمٕمج٥م : ٟمج٤مة اعمريٜمل. 341ص ، احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ: اًمٌنمي

 330م، ص2004يٜم٤مير / هـ1424، ذو اًم٘مٕمدة 70/ 69، ع 26شمٚمخٞمص أظم٤ٌمر اعمٖمرب، جمٚم٦م اعمٜم٤مهؾ، اًمًٜم٦م 

.  47ضمٌؾ ـم٤مرق، ص: اًمٕمٗم٤مىمل. 41ُمٕمجؿ احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ص: يقؾمـػ قمٞمد. 331 –

ُمٓمٌققم٤مت جمٛمع  ،1إقمت٤مب اًمٙمت٤مب، حت٘مٞمؼ ص٤مًمح إؿمؽم، ط: اسمـ إسم٤مر أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًم٘مْم٤مقمل    (3)

. 601وان اًمّمٞم٥م، صـديـ: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 194 – 193م، ص1961/ هـ1380ق، ـة اًمٕمرسمٞمـ٦م، دُمشـاًمٚمٖمـ

، صٜمٕمف وطم٘م٘مف حمٛمد ُمٗمت٤مح، 1ديقان ًم٤ًمن اًمديـ سمـ اخلٓمٞم٥م اًمًٚمامين، ج: سمـ اخلٓمٞم٥م ًم٤ًمن اًمديـ اًمًٚمامينا

اًمزسمٞمدي أسمق سمٙمر . 113 – 112ص م،1989/ هـ1409، دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، 1ط



ُمـ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وإدب سم٠مرض اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ إدي٥م ًم٤ًمن اًمديـ اسمـ 

اخلٓمٞم٥م
(1

). 

ومل ي٘متٍم قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وإدب سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم ُم٤م سمٛمدهنؿ سمؾ رطمٚمقا ًمٓمٚم٥م 

سمٞمٚمٞم٦م ُمـ أرض إٟمدًمس، واًم٘مػموان ُمـ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب، ومقصٚمقا إمم ىمرـم٦ٌم وإش

سمالد اعمٖمرب، واًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م ُمـ اًمٕمراق، ودُمِمؼ ُمـ اًمِم٤مم، واًم٘م٤مهرة ُمـ ُمٍم، 

وُمٙم٦م واعمديٜم٦م ُمـ احلج٤مز
(2

ومٖمدوا . وهب٤م يم٤من هلؿ اًمًامع، وٟم٘مؾ اًمٙمت٥م إمم إٟمدًمس .(

دسم٤مء ُم٘مّمًدا ًمٚمٖمقيلم وإدسم٤مء سم٤مٕٟمدًمس واعمٖمرب، ومٕم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح يم٤من ُمّمدًرا ٕ

ىمرـم٦ٌم، ويم٤من أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم اجلزيري ُمٕمٚماًم ًمٙمت٤مب ؾمٞمٌقيف، وأسمق احلج٤مج 

سمـ ُمٕمزوز ًمٙمت٤مب اإليْم٤مح ًمٚمٗم٤مرد، وهلذا وصٗم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٠مهن٤م ُم٘مّمد همرسم٤مء 

إدب
(3

) .

وقمٜمد اًمٜمٔمر ذم ؾمػمة قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٓ يًتٖمرب ُم٤م يم٤من هلؿ ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م ذم 

ب واًمٜمحق، ومٝمذا يًت٘مٌؾ اًم٘م٤مدم ُمـ اعمنمق عمٕمروم٦م ضمديد اًمِمٕمر، وذًمؽ ي٘مّمد قمٚمؿ إد

سمقًمده احلج٤مز يمل ي٠مظمذ اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب اًمٗمّمٞمح، وذاك يدون ويٜمًخ ُم٤م ي٘مع حت٧م يده ُمـ 

                                                                                                                                               

 256ـمٌ٘مـ٤مت اًمٜمحقيلم واًمٚمٖمقيلم، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم، ص: حمٛمد سمـ احلًـ

ديقان اسمـ زُمرك : اسمـ زُمرك حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٍمحيل. 17ديقان اسمـ ومريمقن، ص: اسمـ ومريمقن. 257 –

م، 1997، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، 1ًمٜمٞمٗمر، طإٟمدًمز، مجٕمف يقؾمػ اًمث٤مًم٨م، حت٘مٞمؼ حمٛمد شمقومٞمؼ ا

 .346ص ، احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ: ؾمٕمد اًمٌنمي. 326 – 325ص

اظمتّمـ٤مر : اسمـ ؾمٕمٞمد. 121 – 74، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد. 516، ص2صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (1)

 – 1539، ص3ُمٕمـروم٦م اًم٘مراء، ج: اًمذهٌل. 303ديقان اسمـ ومريمقن، ص: اسمـ ومريمقن. 126اًم٘مدح، ص
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وهؿ . يمت٥م اًمٚمٖم٦م وإدب طمتك أن سمٕمض ٟمت٤مج قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُُمدون ذم دوم٤مشمر

ون قمٚمٞمف، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ اختذ ُم٤ًمًمؽ اًمٕمرب اًم٘مديٛم٦م ذم اًمٕمٚمامء اًمذيـ ضمٕمٚمقا هلؿ ُمٜمٝمًج٤م يًػم

اًمِمٕمر، وُمٜمٝمؿ ُمـ اختذ ـمرق قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف اًمِمٕمري٦م
(1

)
(2

).  

وإلشم٘م٤من قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب، يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ وصػ سمٙمقٟمف أطمد 

ء يمٕمٌداعمٚمؽ سمـ ؿمٞمقخ إدب وهق ٟم٤مومع سمـ ري٤مض اجلزيري، وُمٜمٝمؿ ُمـ قمّد ُمـ أيم٤مسمر اًمٌٚمٖم٤م

إظمذ ُمـ قمٚمٛمف قمـ اًمتٕمٚمؿ ًمدى اعمتٕمٚمٛمقن  ومْمؾإدريس اجلزيري، وُمٜمٝمؿ اسمـ قمٞم٤مش اًمذي 

اًمرٟمدي اًمٕم٤ممل 
(3

). 

: وًمٕمٚمامء اًمٚمٖم٦م وإدب سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إٟمت٤مج ُمدون، متثٚمف قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م

 عمقؾمك سمـ قمكمش آؾمتٞمْم٤مح ذم ذح اإليْم٤مح»ويمت٤مب ش ذح اًمتٌٍمة ًمٚمّمٛمػمي»يمت٤مب 

ذح اإليْم٤مح ٕيب »ًمٗمتح سمـ ُمقؾمك إُمقي، وش ٟمٔمؿ اعمٗمّمؾ ًمٚمزخمنمي»اجلزيري، و

ًمٞمقؾمػ سمـ ُمٕمزوز اجلزيري، ش يمت٤مب اًمرد قمغم اًمزخمنمي ذم اعمٗمّمؾ»وش قمكم اًمٗم٤مرد

ومّمؾ اعم٘م٤مل ذم شمٚمخٞمص »ًمٚمتٜمقظمل، ويمت٤مب ش اًمٗمقائد اعمٜمتخ٦ٌم واعمقارد اعمًتٕمذسم٦م»ويمت٤مب 

إٟمّم٤مريعمحٛمد سمـ حيٞمك ش أسمٜمٞم٦م إومٕم٤مل
(4

).  

ويمام أسمدع قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وإدب ذم شم٠مًمٞمػ اعمّمٜمٗم٤مت، يم٤من هلؿ إسمداع ذم اًمِمٕمر واًمٜمثر 

اًمذي ُدّون قمغم أيدهيؿ، وقمغم أيدي شمالُمٞمذهؿ، يمديقان ٟمٔمؿ ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ 

                                                 

ي٘مقل إٓ ُم٤م يٕمرف،  ٓ يتٌع طمقر اًمٙمالم، وٓ يٕمـ٤مفمؾ ُمـ اعمٜمٓمؼ، وٓ»: هل ةـمري٘م٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمِمٕمري    (1)

.  21اعمـ، ص: اٟمٔمر اسمـ ص٤مطم٥م. شوٓ يٛمدح اًمرضمؾ إٓ سمام يٙمقن ومٞمف

.  469شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م، ص: طمًلم ُم١مٟمس. 158، ص3شمرشمٞم٥م اعمدارك، ج: اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض    (2)

ُمٕمجؿ احلْم٤مرة : يقؾمػ قمٞمد. 324ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي. 417 – 327سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (3)

.  28دًمًٞم٦م، صإن

شمـ٤مريخ : اًمذهٌل. 362  -242، ص2سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ج: اًمًٞمقـمل. 37، ص3صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (4)

 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 21 – 20سمرٟم٤مُم٩م ؿمٞمقخ اًمرقمٞمٜمل، ص: اًمرقمٞمٜمل. 89، ص15اإلؾمالم، ج
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ويمِمٕمر اسمـ قمذرة اًمذي مجع ذم اًمدوم٤مشمر، اًمؼماء اًمتجٞمٌل
(1

). 

:  سمًامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦موُمـ ُمقاوٞمع اًمِمٕمر اًمتل دمٚم٧م 

 :  وُمٜمف وصػ اًمِم٤مقمر ًمرطمالت اًمّمٞمد واًمٜمزه٦م سم٘مقًمف: ؿمٕمر اًمقصػ

 أي٤م ُمٚمًٙم٤م ؾمٕمده ُم٘مٌؾ

٤ًٌم    إمم اًمّمٞمد أرؾمٚمتٝم٤م أيمٚم

 حيٚمؼ ص٘مرك وؾمط اًمًامء

 ومٝمٜم٤مًمؽ اهلل ذاك اخلروج

 ومٞم٤مسمـ اخلٚمٞمٗم٦م طمزت اًمٕمال
 

 

 ظمرضم٧م وؾم٤مقمدك اجلحٗمؾ 

 شمّمٞمد اًمقطمقش وٓ شم٘متؾ

 ذا يٜمزلوُيردي اًمٙمرايمل إ

 ومٚمٚمخٚمؼ ظمػماشمف شمِمٛمؾ

وىمد ريض اهلل ُم٤م شمٗمٕمؾ
(2

) 
 

 : ًمٚمٕمٚمؿ وأهٚمف سم٘مقًمفأسمق ُمروان قمٌداعمٚمؽ اجلزيري وُمٜمف وصػ اًمِم٤مقمر 

 وسمْمٛمر إىمالم يٌٚمغ أهٚمٝم٤م
 واًمٕمٚمؿ ًمٞمس سمٜم٤مومٍع أرسم٤مسمف

 ؾمٞم٤من قمٜمدي قمٚمؿ ُمـ مل يًتٗمد
 ٓ خترضمـ قمـ اجلامقم٦م أهن٤م

٦م صدًرا وظمذ  واذح ًمٙمؾ ُُمٚمٛمَّ
 
 

 سمٚمغ سم٤مجلٞم٤مد اًمْمٛمرُم٤م ًمٞمس ي 
 ُم٤م مل يٗمد قمٛماًل وطمًـ شمٌٍم
 قمٛماًل سمف وصالة ُمـ مل يٓمٝمر

 شم٠ممل سم٤محلؼ اجلكم إٟمقر
ٓ حلزم ذم هبؿ إُمقر وؿمٛمر

(3
) 

 

ه٤م ي٘مقل اًمِم٤مقمر اسمـ ذموصػ ٟمٌت٦م اًم٘مرٟمٗمؾ سمجٌؾ ـم٤مرق، و وُمـ ؿمٕمر اًمقصػ أيًْم٤م

 :زُمرك

 وىمد ٟم٤مزع اعمحٌقب ذم احلًـ وصٗمف  ي٘مرُّ سمٕمٞمٜمل أن أرى اًمزهر ي٤مٟمًٕم٤م

                                                 

، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 1ادم، أقم٤مد سمٜم٤مءه إطم٤ًمن قم٤ٌمس، طحتٗم٦م اًمؼ: اسمـ إسم٤مر أسمق قمٌداهلل حمٛمد اًمٌٚمٜمز    (1)

.  202، ص3صـٚم٦م اًمّمـٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم. 146 –وُم٤م يٚمٞمٝم٤م  14م، ص1986/ هـ1406سمػموت، ًمٌٜمـ٤من، 

.  100 – 99اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد    (2)

شمٍم يمت٤مب صٗمقة إدب وٟمخ٦ٌم ديقان ُمخ "احلامؾم٦م اعمٖمرسمٞم٦م : اًمت٤مدزم أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌداًمًالم اجلراوي    (3)

 – 1274م، ص1991/ هـ1411، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، 1، حت٘مٞمؼ حمٛمد روقان اًمداي٦م، ط2، ج"اًمٕمرب 
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 ٟمٗمؾٍ وُم٤م أسمٍمت قمٞمٜمل يمزهر ىمر
ـٍ   متٜمَّع ذم أقمغم اهلْم٤مب عمجت

 ًٓ  وذم ضمٌؾ اًمٗمتح اضمتٜمقه شمٗم٤مو
ٌح   وُم٤م ضَّ ذاك اًمٖمّمـ وهق ُمرٟمَّ

 
 

 طمٙمك ظمد ُمـ يًٌل اًمٗم١ماد وقمرومف
 متٜمٕمف ُمٜمّل إذا رُم٧م إًمَٗمفُ 

 سمٗمتح ًم٤ٌمٍب اًمقصؾ يٛمٜمح قمٓمٗمفُ 
إذ ُم٤م صمٜمك ٟمحق اعمتٞمِؿ قمٓمٗمفُ 

(1
) 

 

 :يم٤من ٕوقمٞم٦م طمٗمظ اًمٙمت٥م، وهب٤م ي٘مقل اًمِم٤مقمر حمٛمد اجلزيريوُمـ اًمقصػ ُم٤م 

 ووقم٤مء قمقد ًمٚمٕمٚمقم صٞم٤مٟم٦م
 حمٗمقفم٦م إؿمٙم٤مل مم٤م ىمد طمقت

 ظمِم٥م يمٚمقن اًمتؼم ينمق ومقىمٝم٤م
 
 

 محٚم٧م ذظم٤مئره٤م ىمقائؿ أرسمع 
 وم٤مًمٕمٚمؿ حيٗمظ مم٤م طمقاه ويٛمٜمع

طمكم طمٙمك ًمقن اًمٚمجلم ويًٓمع
(2

) 
 

ىمقل اًمِم٤مقمر إؾمامقمٞمؾ يٛمدح اخلٚمٞمٗم٦م وُمـ ُمقاوٞمع اًمِمٕمر أيًْم٤م ؿمٕمر اعمدح اعمتٛمثؾ ذم 

 : اًمٜم٤مس ًمٖمزوشمف إمم اجلزيرة اخلياء

 شمٓمقى اعمراطمؾ إدٓضًم٤م وشمٜمحػما

 سمدر اعمٚمقك اًمذي إذاق ؾمٜمتف
 ُمـ ىمد ىم٣م اهلل ذم ُم٤ميض ؿمٌٞمٌتف

 

 

 ُمِمٛمًرا ذم رى اًمرمحـ ؿمٛمػما 
 دمٚمق قمـ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م اًمدي٤مضمػما

ٓ يزال قمغم إقمداء ُمٜمّمقرا
(3

) 
 

 :اًمِم٤مقمر إصؿ اعمرواين يٛمدح أُمػم اعم١مُمٜملم قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم سمجٌؾ ـم٤مرق يمام ي٘مقل

 ُم٤م ًمٚمٕمدا ضُمٜم٦ُّم أوىمك ُمـ اهلرب

 وأيـ يذه٥م ُمـ ذم رأس ؿم٤مه٘م٦م
................. ..................

 وـمقد ـم٤مرق ىمد طمؾ اإلُم٤مم سمف

 أيـ اعمٗمر وظمٞمؾ اهلل ذم اًمٓمٚم٥م 
 شمف ؾمامء اهلل سم٤مًمِمٝم٥مإذا رم

................................... 
 يم٤مًمٓمقر يم٤من عمقؾمك أيٛمـ اًمرشُم٥م

                                                 

. 40، ص2أزه٤مر اًمري٤مض، ج: اعم٘مري. 177، ص7ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

.  533، ص2إٟمدًمس، جاعمٖمرب و: ًمٞمغم ٟمج٤مر. 280 – 279اًمٕمٚمقم وأداب، ص: حمٛمد اعمٜمقين    (2)

.  698، ص2 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من    (3)



 ًمق يٕمرف اًمٓمقد ُم٤م همِم٤مه ُمـ يمرمٍ 
 

 

مل يًٌط اًمٜمقر ومٞمف اًمٙمػ ًمٚمًح٥م
(1

) 
 

 :وقمغم ٟم٘مٞمض ؿمٕمر اعمدح ؿمٕمر اهلج٤مء، وُمـ أسمٞم٤مشمف

هدم اًمًد، وهق ُم٤م هق، وم٤مُر 

 إٟمام اعُمْٚمُؽ ٟم٤مىم٦ُم، وهق واهلل

................................... 

 إن هى ذم رؾم٤مًم٦م ىُمرٟم٧م

 ضم٤مء ومٞمٝم٤م إُمػم، يقم ـمريػ
 

 

 يمٞمػ ؿمٞمخ ُمٙم٤ميد همقار 

 إذا مل شمٕم٤مضمٚمقه ىمدار

................................... 

 سم٤مًمٜمحس ُمٜمٝم٤م إقمامل وإؾمٗم٤مر

وم٤مؾمت٤ٌمطم٧م طمريٛمف اًمٙمٗم٤مر
(2

) 
 

ري وُمٜمٝم٤م رصم٤مء حمٛمد سمـ قمٌدرسمف اجلزي: وُمـ ُمقاوٞمع اًمِمٕمر سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمرصم٤مء

 :ٕسمٜم٤مء سمٜمل قمٌداعم١مُمـ

يم٠مٟمام اًمِمٛمس وىمد ىم٤مسمٚم٧م 

 قمٞمٜم٤م هزسمر يمٚمٍػ وضمٝمف

 وم٤من ٟم٘مؾ ُم٤م ًمقهن٤م واطمد
 

 

 سمدر اًمدضمك وإومؼ إهٞمػ 

 يٜمٔمر ذم قمٓمٗمٞمف ٓ يٓمرف

وهذا ؾمٌع أظمٞمػ: ىمٚم٧م
(3

) 
 

ويمام ذيمرٟم٤م ُمًًٌ٘م٤م يم٤من عمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور يمٌػم ذم هتٞمٞم٩م ىمرحي٦م اًمِمٕمراء، 

 :اسمـ اخلٓمٞم٥م، وذم ذًمؽ ي٘مقل أروٝم٤مٟملم إمم وًمذًمؽ فمٝمر ؿمٕمر اًمح

 ظمٚمٞمكم إذا ُم٤م ضمئتام دار ـم٤مرق
 ومال شمٖمٗمال أن شمٜمٝمٞم٤م قمـ أظمٞمٙمام

 إمم ُمٜمزل ًمٚمٛمٚمؽ وًمٚمديـ ظمٞمٛم٧م
 ُمْم٤مرب قمّز يم٤مًمٜمجقم حمٞمٓم٦م

 ؾم٘مك اهلل ذاك اًمرسمع صقب همامُمف 
 هدي٦م ـمٞم٥م ُمـ يمريؿ ؾمالُمف

 هريم٤مئ٥م اًمٕمال واجلقد سملم ظمٞم٤مم
 سم٠مزهر ُمثؾ اًمٌدر قمٜمد مت٤مُمف

                                                 

.  592، ص3ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

.  437، ص1ديقان اسمـ اخلٓمٞم٥م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

 – 156ُمٕمجؿ احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ص: يقؾمػ قمٞمد. 118  -98 – 97، ص2ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (3)
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 وىمقٓ أُمػم اعمًٚمٛملم حتٞم٦مً 
 

 

طم٤ٌمك هب٤م قمٌٌد طمٚمٞمػ همراُمف
(1

) 
 

 :يمام ي٘مقل اًمِم٤مقمر قمكم سمـ ُمقؾمك ُمتِمقىًم٤م ًمٚمجزيرة اخلياء ذم ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م ُمٜمٝم٤م

 ي٤م ٟمًٞماًم ُمـ ٟمحق شمٚمؽ اًمٜمقاطمل
 أؾم٘متٝم٤م اًمٖمامُم رًي٤م ومالطم٧م

 أم ضمٗمتف ومّمػمشمف هِمٞماًم 
 ي٤م زُم٤مين سم٤محل٤مضمٌٞم٦م إين

 آه مم٤م ًم٘مٞم٧م سمٕمدك ُمـ هـ
 

 

 يمٞمػ سم٤مهلل ٟمقُر شمٚمؽ اًمٌٓم٤مح 
 وُمئزر ووؿم٤مح

ٍ
 ذم رداء

 شمريمتف شمذروه هقج اًمري٤مح
 ًم٧ًُم ُمـ ؾمٙمر ُم٤م ؾُم٘مٞم٧ُم سمّم٤مطمل

ـّؿ وؿمقق وهمرسم٦م واٟمتزاح
(2

) 
 

وإمم ضمقار هذه إسمٞم٤مت هٜم٤مك ىمٓمع ٟمثري٦م شم١ميمد إسمداع قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وإدب سم٤مًمٕمدوة 

اًمتل يمتٌٝم٤م قمٌداعمٚمؽ سمـ إدريس إٟمدًمًٞم٦م وإضم٤مدهتؿ هلذا اًمٕمٚمؿ، وُمـ ذًمؽ اًم٘مٓمٕم٦م اًمٜمثري٦م 

ُمٜمح اهلل »: اجلزيري إمم اعمٜمّمقر سمـ أيب قم٤مُمر قمغم ًم٤ًمن سمٜمٗم٩ًم اًمٕم٤مُمري٦م، وي٘مقل ومٞمٝم٤م

ُمقٓي صدق اًمٜمٔمر، وقمرومف ضمٚمٞم٦م اخلؼم، وأـم٤مل ُمدشمف، ووصؾ ؾمالُمتف وقمزشمف إذا شمراومٕم٧م 

زقمٝم٤م، أيد اهلل اعمٜمّمقر ُمقٓي ذم ُمذاهٌٝم٤م، وشمٜم٤مومرت ذم ُمٗم٤مظمره٤م وم٢مًمٞمؽ ُمػــ  اخلّمقم

ش...وأٟم٧م اعم٘مٜمع ذم ومّمؾ اًم٘مْمٞم٦م سمٞمٜمٝم٤م ٓؾمتٞمالئؽ قمغم اعمٗم٤مظمر سم٠مهه٤م،
(3

).   

: بالعدوة األكدلسقة الـحوومن أبرز عؾامء الؾغة و

 ؾمٌؼ اًمتٕمريػ سمف ذم ــ  قم٤ممل مجع سملم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م: إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمتٜمقظمل

ذم طمـدود قم٤مم وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب، وىمد يم٤من ُمقًمده سمٓمريػ ــ  اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ

                                                 

.  588ديقان اًمّمٞم٥م، ص: اخلٓمٞم٥ماسمـ     (1)

.  309 – 308، ص2ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (2)

، دار 1اًمٌديع ذم وصػ اًمرسمٞمع، حت٘مٞمؼ قمٌداهلل قمٌداًمرطمٞمؿ قمًٞمالن، ط: اإلؿمٌٞمكم أسمق اًمقًمٞمد إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد   (3)

اًمٜمثر : طم٤مزم قمٌداهلل ظمي. 81 – 80م، ص1987/ هـ1407اعمدين ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ضمدة، 

م، 1981اًمٕمراىمٞم٦م،  ةإٟمدًمز ذم قمّمـر اًمٓمقائػ واعمراسمٓملم، ُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلقمـالم، اجلٛمٝمقري

ُمـ ُمٜم٤مومرات : حمٛمد سمـ ذيٗم٦م. 341ص ، احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ: ؾمٕمد اًمٌنمي. 82ص

.  320 – 319شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ، ص: حمٛمد قمٌداحلٛمٞمد. 23اًمٕمدوشملم، ص



م، ضمٚمس اًمتٜمقظمل ًمتدريس اًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من ًمف طمظ ُمـ إدب 1278/ هـ677

اٟمت٘مؾ إمم همرٟم٤مـم٦م سمٕمد ؾم٘مقط ـمريػ سمٞمد ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، وهب٤م يم٤من ًمف . واخلط

شمقذم اًمتٜمقظمل ذم يقم اًم٧ًٌم . ُمٙم٤من أؾمت٤مذ اجلامقم٦م أيب ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم سمٕمد ووم٤مشمف

م1325/ هـ726اًم٤ًمسمع ُمـ حمرم ؾمٜم٦م 
(1

). 

 يمٜمٞمتف أسمق قمٛمر، ويٕمرف سم٤مسمـ : اضمر سمـ طمًلم سمـ ظمٚمػ اعمٕم٤مومري اجلزيريح

ٟمحقي، ؿم٤مقمر، شمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اسمـ دمح٤من واًمًٝمٞمكم سمامًم٘مـ٦م، وضمٚمس . طم٤مضمر

م، وىمٞمؾ 1202/ هـ599سمٌٚمده اجلزيرة اخلياء ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٜمحق، وهب٤م شمقذم ؾمٜم٦م 

م1198/ هـ595
(2

). 

 يمٜمٞمتف أسمق قمكم، وًم٘م٥م : رياحلًـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ احلًـ اخلزاقمل اجلزيـ

وهق أؾمتـ٤مذ ٟمحقي، وُمْمؾ قمغم اًمرٟمدي؛ حلًـ . سم٘مريٕم٤مت، وقمرف سم٤مسمـ قمٞم٤مش

م1198/ هـ595ُم٤مت اخلزاقمل ذم قم٤مم . قم٤ٌمرشمف، وؾمٝمقًم٦م إًم٘م٤مئف
(3

). 

 رطمؾ سمف . يمٜمٞمتف أسمق اًمٕمالء، وىمٞمؾ أسمق اعمٕمغم: قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اًمث٘مٗمل اجلزيري

دف ُمـ رطمٚمتف أن ي٠مظمذ قم٤ٌمس ًمٖم٦م واًمده إمم ُمٍم واحلج٤مز واًمٕمراق، ويم٤من يف

ومل يٙمتِػ قم٤ٌمس هبذه اًمرطمٚم٦م سمؾ يم٤من ًمف رطمٚم٦م ذم يمؼمه إمم اعمنمق، . اًمٕمرب

وًمٕم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اهتامم سمٙمؾ ُم٤م يًتجد ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب سم٤معمنمق، 

وفمٝمر ذًمؽ ذم اؾمتٗم٤ًمره ًمٚم٘م٤مدُملم ُمـ اعمنمق قماّم ضمد هب٤م ُمـ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م 

ًم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب سم٤مٕٟمدًمس، وإدب؛ وًمذًمؽ يم٤من ًمٕم٤ٌمس ُمٜمز

وىمد يم٤من ًمٕم٤ٌمس . ي٠مظمذ قمٜمف اًمٕمٚمامء، وممـ ذيمر ُمٜمٝمؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وإدب سم٘مرـم٦ٌم

                                                 

.  425 – 424، ص1سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ج: اًمًٞمقـمل. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 374، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: سمـ اخلٓمٞم٥ما    (1)

.  121ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد. 360، ص5صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (2)

: رضم٥م قمٌداجلقاد. 493، ص1سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ج: اًمًٞمقـمل. 361 – 360، ص5صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (3)

. 124قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص ُمٕمجؿ



ٟمت٤مج أديب جمقد ذم اًمِمٕمر واًمٜمثر، ؾمٚمؽ سمف ُم٤ًمًمؽ اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء
(1

). 

 يمٜمٞمتف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، ُمٕمٚمؿ ٟمحقي، ىم٤ميض : قمٌداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اجلزيري

يم٤من طمًٞم٤م . ُأظمذ قمٜمف هب٤م يمت٤مب ؾمٞمٌقيف، وهمػمه ُمـ يمت٥م اًمٜمحق. رؾمٝم٤مُمديٜمتف وُمد

م1208/ هـ605ذم قم٤مم 
(2

). 

 ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء، رطمؾ ذم : قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ سمدرون

ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ىمرـم٦ٌم واًم٘مػموان، يم٤من سمٚمٞمًٖم٤م ذم اًمٚمٖم٦م واإلقمراب، شمقذم اسمـ 

م913/هـ301سمدرون ؾمٜم٦م 
(3

). 

 ٤ًٌم ًمٚمٛمٜمّمقر سمـ أيب : سمـ إدريس اجلزيري قمٌداعمٚمؽ يمٜمٞمتف أسمق ُمروان، يم٤من يم٤مشم

ٌّف قمٌداعمٚمؽ سمٛمحٛمد سمـ قمٌداعمٚمؽ اًمزي٤مت ذم اًمٌالهم٦م . قم٤مُمر صمؿ وًمده اعمٔمٗمر ؿُم

/ هـ394وىمد يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م . واًمٕمٌ٘مري٦م، وٕيب ُمروان رؾم٤مئؾ وأؿمٕم٤مر ُمدوٟم٦م

م1003
(4

). 

                                                 

اعم٘متٌس، : اسمـ طمٞم٤من. 48، ص1احلٚم٦م اًمًػماء، ج: اسمـ إسم٤مر. 238شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٗمريض    (1)

، 2ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 325 – 324، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 231حت٘مٞمؼ ُمٙمل، ص

ات ُمـ أؿمٕم٤مر أهؾ إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ إطم٤ًمن قم٤ٌمس، يمت٤مب اًمتِمٌٞمف: اًمٙمت٤مين أسمق قمٌداهلل حمٛمد اًمٓمٌٞم٥م. 261ص

: اًمزسمٞمدي. 295 – 294م، ص1981/ هـ1401اًم٘م٤مهرة،  –ُمزيدة وُمٜم٘مح٦م، دار اًمنموق، سمػموت  2ط

: رضم٥م قمٌداجلقاد. 320 – 319شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ، ص: حمٛمد قمٌداحلٛمٞمد. 263 – 262ـمٌ٘م٤مت اًمٜمحقيلم، ص

شم٤مريخ : حمٛمد ظمالف. 344ة إٟمدًمًٞم٦م، صُمٕمجؿ احلْم٤مر: يقؾمػ قمٞمد. 206ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص

.  49اًم٘مْم٤مء، ص

. 250ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد. 204، ص3صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم    (2)

.  232 – 231ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد. 181شمـ٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٗمريض    (3)

اظمتّم٤مر اىمت٤ٌمس إٟمقار، حت٘مٞمؼ إيٛمٞمٚمٞمق : اسمـ اخلراط أسمق حمٛمد اإلؿمٌٞمكم. 327سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (4)

ُمٕمٝمد اًمتٕم٤مون ُمع اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، ُمدريد،  –ُمقًمٞمٜم٤م وظم٤مصمٞمٜمتق سمقؾمؽ سمٞمال، اعمجٚمس إقمغم ًمألسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اعم٘متٓمػ ُمـ أزاهر : سمـ ؾمٕمٞمد قمكم إٟمدًمزا. 26، ص3اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ج: اسمـ قمذاري. 134م،  ص1990

راي٤مت : اسمـ ؾمٕمٞمد. 86 – 85م، ص1983رف، حت٘مٞمؼ ؾمـٞمد طمٜمٗمل طمًٜملم، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اًمظ

يمت٤مب اًمتِمٌٞمٝم٤مت، : اًمٓمٌٞم٥م. 322 – 321، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد. 127 – 126اعمؼمزيـ، ص

قمٓم٤مءات، فم٤مهرة آٟمتٛمـ٤مء ذم إدب إٟمدًمز، ىمرون ُمـ اًمت٘مٚم٤ٌمت وال: قمٌداهلل سمـ قمكم سمـ صم٘مٗم٤من. 299ص



 زيرة اخلياء ذم رضم٥م ؾمٜم٦م وًمد سم٤مًم٩م: ومتح سمـ ُمقؾمك سمـ مح٤مد إُمقي اجلزيري

ٟمحقي قم٤مرف سم٤مًمٕمروض، رطمؾ . م1188/ هـ584م وىمٞمؾ 1192/ هـ588

إمم دُمِمؼ ٕظمذ اًمٜمحق، ويم٤من ًمف سم٤معمنمق أن درس سمٛمدرؾم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وُمدرؾم٦م 

شمقذم ومتح ذم يقم . يمام يم٤من ًمف اًمتدريس سمٛمدرؾم٦م اًمٗم٤مئزي٦م سم٠مؾمٞمقط. اعمِمٓمقب

م1264/ هـ663إطمد اًمراسمع ُمـ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م 
(1

). 

 يمٜمٞمتف أسمق قمٌداهلل، ويٕمرف سم٤مسمـ : حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري اخلزرضمل

ٟمحقي ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء، قمٙمػ قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتّمٜمٞمػ، ًمف . اًمؼمذقمل

ش ُم٤ًمئؾ اًمٜمخ٥م»، ويمت٤مب شومّمؾ اعم٘م٤مل ذم أسمٜمٞم٦م إومٕم٤مل»: قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م

/ هـ646قمٌداهلل سمتقٟمس ؾمٜم٦م شمقذم أسمق . شاإلومّم٤مح»وهق قمدة جمٚمدات، ويمت٤مب 

م1248
(2

). 

 يمٜمٞمتف أسمق قمٛمران، ٟمحقي سم٤مرع، ًمف : ُمقؾمك سمـ قمكم سمـ قم٤مُمر اجلذاُمل اجلزيري

شذح اًمتٌٍمة ًمٚمّمٛمػمي»، وشذح حلـ اًمٕم٤مُّم٦م»: قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م
(3

). 

 ٟمحقي ٌ قم٤مملُ سم٤مًمٚمٖم٦م، قُمد ُمـ أسمرز ٟمح٤مة إٟمدًمس: حيٞمك سمـ أيب صقوم٦م اجلزيري .

م908/ هـ296د قم٤مم شمقذم سمٓمٜمج٦م ذم طمدو
(4

). 

                                                                                                                                               

ُمٕمجؿ : يقؾمػ قمٞمد. 156، ص4إقمالم، ج: اًمزريمكم. 28شمراث إٟمدًمس، ص: حمٛمد طمجل. 167ص

.  28 – 17احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ص

احلٚمؾ، : اعمٕمًٙمري. 89، ص15شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 242، ص2سمٖمٞم٦م اًمققمـ٤مة، ج: اًمًٞمقـمل    (1)

. 331ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: جلقادرضم٥م قمٌدا. 118شمراث إٟمدًمس، ص: حمٛمد طمجل. 322 – 321ص

: حمٛمد قمٜم٤من. 300ُمٕمجؿ احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ص: يقؾمػ قمٞمد. 558، ص14شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل    (2)

. 686 – 685، ص3 – 2دوًم٦م اإلؾمالم، ج

حمٛمد . 686، ص2 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 21 – 20سمرٟم٤مُم٩م ؿمٞمقخ اًمرقمٞمٜمل، ص: اًمرقمٞمٜمل    (3)

.  35ث إٟمدًمس، صشمرا: طمجل

رضم٥م . 335، ص2سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ج: اًمًٞمقـمل. 440  -439شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٗمريض    (4)

. 510ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: قمٌداجلقاد



 ُمـ أهؾ ـمريػ، يمٜمٞمتف أسمق : يقؾمػ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمٕمزيز اًم٘مٞمز اًمٓمريٗمل

ًمف . أؾمت٤مذ أدي٥م ٟمحقي أىمرأ سمٌٚمده وُمديٜم٦م ُمرؾمٞم٦م. احلج٤مج، ويٕمرف سم٤مسمـ ُمٕمزوز

اًمرد قمغم اًمزخمنمي ذم »، وشذح اإليْم٤مح ًمٚمٗم٤مرّد »: قمـدة ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م

م1227/ هـ625رؾمٞم٦م ذم طمدود قم٤مم يم٤مٟم٧م ووم٤مة اسمـ ُمٕمزوز سمؿ. شُمٗمّّمٚمف
(1

).  

 :فؿن أبرزهم، بالعدوة األكدلسقة أما عؾامء األدب

 يم٤من ُمٜمزًمف . يمٜمٞمتف أسمق اًمٕمٌـ٤مس، هق ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء: أمحد سمـ سمالل

ُم٘مّمًدا ًمٕمٚمامء إدب واًمِمٕمر ُمـ داظمؾ اجلزيرة اخلياء وظم٤مرضمٝم٤م، وًمف سمف 

طمٞم٤مشمف قمـ اجلزيرة اخلياء وومـرق سمٞمٜمف  ٟمٗمل أسمق اًمٕم٤ٌمس أظمر. ُمٙمت٦ٌم يًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م

وسملم أهٚمف ووًمده؛ ًمًٕمل قمـدد ُمـ اًمٜم٤مس سمف إمم اًمًٚمٓم٤من
(2

). 

 يمٜمٞمتف أسمق اًمٕم٤ٌمس، ويِمتٝمر سم٤مسمـ : أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ اًمؼماء اًمتجٞمٌل

يم٤من ُمٕمدوًدا ذم اعمجٞمديـ ُمـ اًمِمٕمراء، وًمف . اًمؼماء، ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء

م1106/ هـ500شمقذم اسمـ اًمؼماء ذم طمدود قم٤مم . ديـقان ٟمٔمؿ وٟمثر يمٌػم
(3

). 

 قمٌداًمرمحـ سمـ قمٛمر سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمذرة إٟمّم٤مري :

ؿم٤مقمر ضمٞمد اًم٘مرحي٦م، طمًـ . ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء، يمٜمٞمتف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ

شمقذم اسمـ قمذرة . ًمف ؿمٕمر يمثػم مجٕمف سمٕمض اًمٜم٤مس ذم دومؽم. آظمتٞم٤مر، ًمٓمٞمػ اعم٠مظمذ

م1209/ هـ606قم٤مم ذم 
(4

). 

 أطمـد ومحقل اًمِمٕمر ذم وىمتف، ضمٚمس إلىمراء : حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ اًمٗمراء اجلزيري

/ هـ500اًمٜمحق وإدب سمًٌتف، ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سم٤مجلزيرة اخلياء ذم طمدود ؾمٜم٦م 

                                                 

: رضم٥م قمٌداجلقاد. 416ُمٕمجؿ احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ص: يقؾمػ قمٞمد. 362، ص2سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ج: اًمًٞمقـمل    (1)

. 525ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص

.  87 – 86اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد. 326، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد    (2)

. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 14حتٗم٦م اًم٘م٤مدم، ص: اسمـ إسم٤مر    (3)

. 202، ص3صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم. 146، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: اسمـ إسم٤مر    (4)



م1106
(1

). 

 يمٜمٞمتف أسمق احلًـ، ُمـ ؿمٞمقخ إدب، ؿم٤مقمر رطمؾ إمم : ٟم٤مومع سمـ ريـ٤مض اجلزيري

م1048/ هـ440ام وشمقذم سمٕمد ع. ىمرـم٦ٌم
(2

). 

 ٱٱٱ

  

                                                 

ُمٕمجؿ : يقؾمػ قمٞمد. 150، ص1، جسمٖمٞم٦م اًمققم٤مة: اًمًٞمقـمل. 404، ص5، جاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: اسمـ اًمزسمػم    (1)

. 399احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ص

.  324ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي. 417سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (2)



املبحح الجالح 
ة ـــوً اإلٌضاٌيــــالعن

وُمـ أسمرزه٤م قمٚمؿ . ت اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، سمٕمٚمقُمٝم٤م وومٜمقهن٤مؿمٝمد

واجلٖمراومٞم٤م قمٜم٤مي٦م إٟمدًمًٞملم ، اًمت٤مريخ، وإٟم٤ًمب، واًمؽماضمؿ، واعمٜمٓمؼ، واًمٗمٚمًٗم٦م

واهتامُمٝمؿ
(1

). 

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، وشمدويـ : ؾمٞم٦م ومٜمقن ُمتٜمققم٦م ُمٜمٝم٤موًمٕمٚمؿ اًمت٤مريخ سم٤مًمٕمدوة إٟمدل

وىمد . إطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م ؾمقاًء اعمحٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م أو اًمٕم٤مُم٦م، وٟمٙم٧م اًمت٤مريخ اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م

شمدويٜمٝم٤م ذم يمت٥م شم٤مرخيٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م، : يم٤من ًمتدويـ اًمت٤مريخ سمٗمٜمقٟمف صقر ُمتٕمددة أيًْم٤م ُمٜمٝم٤م

ر احلٙم٤مم سمتثٌٞمتٝم٤موشمدويٜمٝم٤م ذم صقرة أسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م، يمام دوٟم٧م سمقصم٤مئؼ أم
(2

) .

وإمم ضمقار قمٚمؿ اًمت٤مريخ يم٤من ًمٚمؽماضمؿ وإٟم٤ًمب اهتامم يمٌػم ُمـ قمٚمامء اًمٕمدوة 

إٟمدًمًٞم٦م وظم٤مص٦م ُم٤م شمٕمٚمؼ سمٛمدهنؿ، ومّمٜمٗمقا سم٠مهؾ ُمدهنؿ اعمّمٜمٗم٤مت، ويم٤من هلؿ قمٜم٤مي٦م 

سم٠مٟم٤ًمهبؿ
(3

). 

ة؛ وىمد يم٤من ًمٚمًالـملم واحلٙم٤مم دور يمٌػم ذم إصمراء اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمز

سم٤مصٓمح٤مهبؿ ًمٚمٛم١مرظملم ذم ؾمٚمٛمٝمؿ وطمرهبؿ، وشمقضمٞمٝمٝمؿ سمتدويـ إطمداث اًمتـ٤مرخيٞم٦م، 

وإًم٘م٤مء سمٕمض اًمدروس اًمت٤مرخيٞم٦م وظم٤مص٦م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُمٜمٝم٤م، سمؾ دم٤موز دورهؿ إمم أيمثر 

ُمـ ذًمؽ سمتٌٜمٞمٝمؿ ًمٌٕمث٤مت قمٚمٛمٞم٦م إمم اعمنمق ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وشمدويٜمٝم٤م، 

                                                 

اًمٗمالطم٦م : أمحد اًمٓم٤مهري. 126اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد. 237اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ ُمٙمل، ص: اسمـ طمٞم٤من    (1)

.  252، ص1 – 1جدوًم٦م اإلؾمالم، : حمٛمد قمٜم٤من. 70 – 69واًمٕمٛمران، ص

، 3ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 242، ص2سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة، ج: اًمًٞمقـمل. 94اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد    (2)

شم٤مريخ اًمٗمٙمر إٟمدًمز، شمرمج٦م طمًلم ُم١مٟمس، : آٟمخؾ ضمٜمث٤مًم٨م سم٤مًمٜمثٞم٤م. 386ومٝمرؾم٦م، ص: اسمـ ظمػم. 316ص

.  14ت اًمٕمدوشملم، صُمـ ُمٜم٤مومرا: حمٛمد سمـ ذيٗم٦م. 240ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ص

، 4اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 324، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد. 234اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ ُمٙمل، ص: اسمـ طمٞم٤من    (3)

. 17  -14ُمـ ُمٜم٤مومرات اًمٕمدوشملم، ص: حمٛمد سمـ ذيٗم٦م. 21 – 20ص



داًمرمحـ إوؾمط ًمقومد سمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤ممل قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح وُمـ ذًمؽ إرؾم٤مل إُمػم قم٥م

اجلزيري ًمدراؾم٦م أصم٤مر اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ اًمٞمقٟم٤من إمم اًمٕمرب واؾمتٜم٤ًمظمٝم٤م ًمف
(1

). 

وسم٤مإلو٤موم٦م ًمقٓة إُمـر يم٤من ًمٚمٕمٚمامء دور آظمر ذم إصمراء اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م؛ وذًمؽ 

اًمتل ايمتًٌقا هب٤م ًم٘مٞم٤مُمٝمؿ سمتدريًٝمؿ اًمٕمٚمقم سمٛمٜم٤مزهلؿ وُم٤ًمضمد ُمدهنؿ، ورطمالهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

يمام أوٗمك أوًمئؽ اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مدُمقن ُمـ ظم٤مرج اًمٕمدوة . قمٚمقم وُمٕم٤مرف ٟم٘مٚمقه٤م إمم سمٚمداهنؿ

إٟمدًمًٞم٦م أصمًرا ُمٚمٛمقؾًم٤م قمغم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وقمغم رأؾمٝمؿ اعم١مرخ ًم٤ًمن اًمديـ سمـ 

اخلٓمٞم٥م، واًمرطم٤مًم٦م حمٛمد سمـ ضمٌػم، واعم١مرخ حمٛمد سمـ حيٞمك إٟمّم٤مري سمتدريًٝمؿ 

شمدويـ إطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل وىمٕم٧م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وإصم٤ٌمت اعمٕم٤ممل عمّمٜمٗم٤مهتؿ، و

اجلٖمراومٞم٦م اًمتل ؿم٤مهدوه٤م هب٤م
(2

). 

وهلذا زظمرت ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٕمدد يمٌػم ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت 

ًمٗمتح سمـ ُمقؾمك إُمقي، وىمد ٟمٔمٛمف قمغم ش ٟمٔمؿ ؾمػمة اسمـ هِم٤مم»يمت٤مب : ي٠ميت ذم ُم٘مدُمتٝم٤م

اًمٜمٗمح٦م »وش اًمدر اًمٜمٗمٞمس ذم قمٚمامء سمٜمل مخٞمس»ائٞم٦م ذم اصمٜمك قمنم أًمػ سمٞم٧م، ويمت٤مب ىم٤مومٞم٦م ر

يمت٤مب ـمؾ اًمٖمامُم٦م وـمقق »عمحٛمد سمـ أمحد إٟمّم٤مري، وش إرضمٞم٦م ذم اًمٖمزوة اعمرضمٞم٦م

عمحٛمد سمـ ُمًٕمقد ش ُمـ صح٤مسمتف سم٤مًمٙمراُم٦م ^اإلُم٤مُم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م ُمـ ظمّمف رؾمقل اهلل 

ٟمٔمؿ اًمًٚمقك ذم إٟمٌٞم٤مء واخلٚمٗم٤مء »، وشوـمريػـمروم٦م اًمٔمريػ ذم أهؾ اجلزيرة »اًمٖم٤موم٘مل، و

ٓسمـ مخًلمش شم٤مريخ اجلزيرة اخلياء»ويمالمه٤م ًمٕمٌداًمٕمزيز اعمٚمزوزي، وش واعمٚمقك
(3

). 

                                                 

: قمٌداًمٕمزيز اًمًٞمد. 17ُمـ ُمٜم٤مومرات اًمٕمدوشملم، ص: حمٛمد سمـ ذيٗم٦م. 99 – 98ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي    (1)

 . 454، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج

Salma Khadra: The Legacy, P 26.  

 – 121، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد. 126اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد. 412سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (2)

ُمٕمجؿ أـم٤ٌمء اعمٖمرب وإٟمدًمس ظمالل اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك، ُمٓم٤مسمع : إسمراهٞمؿ زقمرور وقمكم أمحد. 122

يقؾمػ إول، : حمٛمد يمامل. 321شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 160دُمِمؼ، ص ،ةاجلٛمٝمقري

، دار اًمٖمرب 1ُمـ اًمؽماث اًمت٤مرخيل واجلٖمراذم ًمٚمٖمرب اإلؾمالُمل، ط: ٟم٤مس اًمديـ ؾمٕمٞمدوين. 165 – 164ص

.  84 – 83م، ص1999اإلؾمالُمل، سمػموت، 

سمٖمٞم٦م : اًمًٞمقـمل.  21 – 20، ص4، ج185 – 184، ص3، ج82 – 81، ص1اإلطم٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (3)



: بالعدوة األكدلسقةواألكساب   التاريخومن أبرز عؾامء 

 يمٜمٞمتف أسمق وم٤مرس، صح٥م : قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداًمقاطمد سمـ حمٛمد اعمٚمزوزي

ُم١مرخ وٟم٤ًمب، ًمف ذم ذًمؽ ُمّمٜمٗم٤مت . ق اعمريٜملاًمًٚمٓم٤من يٕم٘مقب سمـ قمٌداًمح

، وىمد ٟمٔمٛمٝم٤م ذم ؿمٝمر ؿمـقال شٟمٔمؿ اًمًٚمقك ذم إٟمٌٞم٤مء واخلٚمٗم٤مء واعمٚمقك»: ُمٜمٝم٤م

شـمـرف اًمٔمريػ ذم أهؾ اجلزيرة وـمريػ»م، و1285/ هـ684ُمـ قم٤مم 
(1

). 

 ُم١مرخ ُسف ًمتدويـ ُم٤م يدور ُمـ أطمداث طمقل : قمٌداعمٚمؽ سمـ ُمروان اجلزيري

ٕٟمدًمساًمدول اإلؾمالُمٞم٦م سم٤م
(2

). 

 ُمـ سمٞم٧م قمٚمؿ، اؿمتٝمر أومراده : قمٌداًمقهـ٤مب سمـ قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اًمث٘مٗمل اجلزيري

يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف آظمر . سم٤مجلزيرة اخلياء وإٟمدًمس، وأوهلؿ واًمده قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح

أي٤مم إُمػم قمٌداًمرمحـ سمـ احلٙمؿ، وىمد دم٤موز اًمتًٕملم قم٤مًُم٤م
(3

). 

 ذم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م  وًمد سم٤مجلزيرة اخلياء: ومتح سمـ ُمقؾمك سمـ مح٤مد إُمقي

ٟمٔمؿ ؾمػمة »ُم١مرخ وقم٤ممل سم٤معمٜمٓمؼ، ًمف ذم اًمت٤مريخ شمّمٜمٞمػ هق . م1192/ هـ588

شمقذم ومتح يقم إطمـد . شٟمٔمؿ إؿم٤مرات اسمـ ؾمٞمٜم٤م»، وذم اًمٗمٚمًٗم٦م يمت٤مب شاسمـ هِم٤مم

م1264/ هـ663راسمع مجـ٤مدى إومم ؾمٜم٦م 
(4

).  

 زيرة مل يذيمر قمٜمف رء ؾمقى أٟمف ٟم٤ًمسم٦م أهؾ اًم٩م: اًمٗمْمؾ سمـ اعمٗمْمؾ اعمذطمجل

                                                                                                                                               

: اعمٕمًٙمري. 89، ص15شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 386ومٝمرؾم٦م، ص: اسمـ ظمػم. 242، ص2اًمققم٤مة، ج

رضم٥م . 304ُمدن إؾمـالُمٞم٦م، ص: اًم٘م٤ميض. 131شمراث إٟمدًمس، ص: حمٛمد طمجل. 322 – 321احلٚمؾ، ص

: حمٛمد سمـ ذيٗم٦م. 17ت اًمٕمدوشملم، صُمـ ُمٜم٤مومرا: حمٛمد سمـ ذيٗم٦م. 331ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: قمٌداجلقاد

. 14ُمـ ُمٜم٤مومرات اًمٕمدوشملم، ص

. 17  -14ُمـ ُمٜم٤مومرات اًمٕمدوشملم، ص: حمٛمد سمـ ذيٗم٦م. 21 – 20، ص4اإلطمـ٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (1)

.   240شم٤مريخ اًمٗمٙمر إٟمدًمز، ص: آٟمخؾ ضمٜمث٤مًم٨م. 99 – 98ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي    (2)

. 237حت٘مٞمؼ ُمٙمل، صاعم٘متٌس، : اسمـ طمٞم٤من    (3)

احلٚمؾ، : اعمٕمًٙمري. 89، ص15شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 242، ص2سمٖمٞم٦م اًمققمـ٤مة، ج: اًمًٞمقـمل    (4)

. 331ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد. 322 – 321ص



اخلياء
(1

). 

 يٕمرف سم٤مسمـ مخٞمس، قم٤ممل سم٤مًمٕمٚمقم : حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري اجلزيري

اًمٜمٗمح٦م إرضمٞم٦م  »اًمنمقمٞم٦م، وًمف ُمـ اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ طمظ واومر، أفمٝمره ذم يمت٤مسمف 

شمقذم اسمـ مخٞمس . شاًمدر اًمٜمٗمٞمس ذم قمٚمامء سمٜمل مخٞمس»، وشذم اًمٖمزوة اعمرضمٞم٦م

م1349/ هـ750ظمرة ؾمٜم٦م سم٤مًمٓمـ٤مقمقن سمًٌتف آظمر مج٤مدى أ
(2

). 

 وًمد سم٤مجلزيرة . يمٜمٞمتف أسمق اًمٕم٤ٌمس: حمٛمد سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ اًمٓمٞم٥م اًم٘مٞمز

م، ُمدرس ًمٚمت٤مريخ، يمٚمٗمف طم٤ميمؿ ؾمٌتف 1232/ هـ630اخلياء ذم طمدود ؾمٜم٦م 

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد سمـ أيب اًمٕم٤ٌمس اًمٕمزذم سم٘مراءة اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمغم اًمٜم٤مس ذم ؿمٝمر 

شمقذم أسمق . ؤىم٧م يمؾ يقم يدرس سمف اًمًـػمة اًمٜمٌقي٦مرُمْم٤من، ومٙم٤من ًمف ورد حمدد م

م1301/ هـ701اًمٕمٌـ٤مس ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م 
(3

). 

 ُم١مرخ، ضمٚمس ًمإلىمراء . يمٜمٞمتف أسمق قمٌداهلل: حمٛمد سمـ ُمًٕمقد سمـ ومرج اًمٖم٤موم٘مل

يمت٤مب ـمؾ اًمٖمامُم٦م وـمقق اإلُم٤مُم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م »ًمف ُمّمٜمػ شم٤مرخيل ؾمامه . سمٓمريػ

شةُمـ صح٤مسمتف سم٤مًمٙمرام ^ُمـ ظمّمف رؾمقل اهلل 
(4

). 

 يمٜمٞمتف أسمق احلج٤مج، ؾمٙمـ اجلزيرة اخلياء، وقُمد ُمـ : يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمٌٞم٤مد

يم٤من طم٤مومًٔم٤م ًمٜمٙم٧م شمقاريخ إٟمدًمس ىمدياًم وطمديًث٤م. ؿمٞمقخ اعم١مرظملم
(5

)  . 

 :بالعدوة األكدلسقة الػؾسػةومن أبرز عؾامء 

 وهق رئٞمس اًمقومد يم٤من ًمف طمظ ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م: يريقم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اًمث٘مٗمل اجلز ،

ُأرؾمؾ ًمٚمٛمنمق ًمدراؾم٦م أصم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ اًمٞمقٟمـ٤من إمم اًمٕمرب، اًمذي 

                                                 

.  324، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد. 234اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ ُمٙمل، ص: اسمـ طمٞم٤من    (1)

. 304ُمدن إؾمالُمٞم٦م، ص: اًم٘م٤ميض. 185 – 184، ص3، جاإلطم٤مـم٦م: اسمـ اخلٓمٞم٥م    (2)

. 50اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، ص: إسمراهٞمؿ اًمقاذم. 1427 – 1426، ص3ُمٕمروم٦م اًم٘مراء، ج: اًمذهٌل    (3)

. 386ومٝمرؾم٦م، ص: اسمـ ظمػم    (4)

. 316، ص3ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 94اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد    (5)



وىمد يمٚمػ هبذه اًمرطمـٚم٦م سمتدويـ شمٚمؽ أصمـ٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م
(1

). 

 ؾمٙمـ اجلزيرة اخلياء، : أسمق اًمٕمالء سمـ قمٌداحلؼ سمـ أيب قمكم سمـ طم٤ًمن اعمرد

جلزيرة يم٤من سم٤مرقًم٤م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م سم٤مإلو٤موم٦م ًمٕمدة قمٚمقم أظمرى، وهب٤م ضمٚمس ًمإلومـ٤مدة سم٤م

م1243/ هـ641شمقذم أسمق اًمٕمالء سمٛمديٜم٦م ُمرايمش ؾمٜم٦م . اخلياء
(2

). 

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ ىمٚم٦م قمٚمامء اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إٓ 

أن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤مدة ُمٝمٛم٦م ٕهمٚم٥م قمٚمامء اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وم٤معم١مرظمقن ٓ 

ث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م حتدث سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، يًتٓمٞمٕمقن أن يٖمٗمٚمقا اًمٜمٔمر قمـ إطمدا

 .واًمرطم٤مًم٦م واجلٖمراومٞمقن ٓ يٙمتٛمؾ طمديثٝمؿ اجلٖمراذم قمـ إٟمدًمس إٓ سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

 ٱٱٱ

  

 

  

                                                 

دوًم٦م اإلؾمالم، : حمٛمد قمٜم٤من. 231اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ ُمٙمل، ص: اسمـ طمٞم٤من. 324، ص1اعمٖمرب، ج: اسمـ ؾمٕمٞمد    (1)

 . 321شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 252، ص1 – 1ج
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.  126اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد    (2)



 املبحح الزابع
والتطبيقية  ةـــوً العقميـــالعن

يـ ه اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قم٤ٌمده ٓؾمتخدام اًمٕم٘مؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ذم شمًٕم٦م وأرسمعوجَّ 

: آي٦م، ُمٜمٝم٤م قمدة آي٤مت ظُمّمّم٧م ًمٚمٜمٔمر ذم اًمٙمقن سمٙمؾ آي٤مشمف، وُمـ هذه أي٤مت ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴿

﴾  ہ  ہ  ہ
(1

وًمٚمتقضمٞمف اًمٙمريؿ ُمـ اهلل قمز وضمؾ أظمذ قم٤ٌمده اعمًٚمٛملم ذم  .(

. اؾمتخدام قم٘مقهلؿ ًمٙمؾ ُم٤م طمقهلؿ، ومٙم٤مٟم٧م اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م

احل٤ًمب أو ُم٤م : شمِمٛمؾ، آصم٤مر ُمِمٝمقدةسم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وًمٚمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

اًمٙمٞمٛمٞم٤مء، واعمٞمٙم٤مٟمٞمٙم٤م، واًمٓم٥م،  :واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ُمثؾ، واهلٜمدؾم٦م، واجلؼم قمرف سمٕمٚمؿ اًمٕمدد

واًمّمٞمدًم٦م، وقمٚمؿ اًمٜم٤ٌمت
(2

 :ًمٜمٝمْم٦م قمدد ُمٜمٝم٤م قمقاُمؾ شمٕمقد إمم ُم٤م يكموىمد يم٤من .(

ورة شمٜمِمد قمغم يم٤موم٦م إصٕمدة، وىمد يم٤من شمٕمتؼم قمٜم٤مي٦م وٓة إُمر ض :اهتامم احلؽامــ  1

ًمٌٕمض احلٙم٤مم اهتامم سم٤مًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وذم ُم٘مدُمتٝمؿ إُمػم قمٌداًمرمحـ إوؾمط اًمذي 

يمٚمػ اًمٕم٤ممل قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اجلزيري سم٤مًمًٗمر إمم اعمنمق اإلؾمالُمل ًمٚمٌح٨م قمـ 

ُمٝمر يمام ىم٤مم اًمًٚمٓم٤من قمٌداعم١مُمـ سمـ قمكم سمجٚم٥م أ. اعمّمٜمٗم٤مت اًمٜم٤مدرة وضمٚمٌٝم٤م إمم إٟمدًمس

اعمٝمٜمدؾملم إمم ضمٌؾ ـم٤مرق إلىم٤مُم٦م ُمديٜم٦م سمف، وىمد أهمدق قمٚمٞمٝمؿ وأيمرُمٝمؿ سمّمقرة ُمٙمٜمتٝمؿ 

ُمـ إٟمج٤مز سمٜم٤مء هٜمدد يمٌػم ذم ُمدة زُمٜمٞم٦م ىمّمػمة
(3

). 

                                                 

.  12: ؾمقرة اًمٜمحؾ، آي٦م    (1)

اسمـ ضمٚمجؾ ؾمٚمٞمامن . 231اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ ُمٙمل، ص: اسمـ طمٞم٤من. 196 – 195إقمت٤مب اًمٙمت٤مب، ص: اسمـ إسم٤مر    (2)

ـمٌ٘م٤مت إـم٤ٌمء واحلٙمامء، حت٘مٞمؼ وم١ماد ؾمٞمد، ُمٓمٌٕم٦م اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل اًمٗمرٟمز ًممصم٤مر : سمـ طم٤ًمن إٟمدًمز

ُمٕمجؿ : حمٛمد اخلٓم٤ميب. 101، ص13شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 111م، ص1955اًمنمىمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

شمٕمرسم٧م وشمٖمرسم٧م أو ٟم٘مؾ احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمٖمرب، اعمٓمٌٕم٦م اًمٌقًمٞمًٞم٦م، : ؾمٞمٛمقن احل٤ميؽ. 77أٟمدًمز، ص

. 161 – 160ُمٕمجؿ أـم٤ٌمء اعمٖمرب، ص: إسمراهٞمؿ زقمرور. 24ضمقٟمٞم٦م، ًمٌٜم٤من، ص

: اسمـ ص٤مطم٥م. 66اًمٌٞم٤من اعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمـديـ، ص: اسمـ قمذاري. 121اًمروض اعمٕمٓمـ٤مر، ص: احلـٛمػمي   (3)



أؾمٝمٛم٧م شمٚمؽ اًمٜم٤ٌمشم٤مت سمِمٙمؾ يمٌػم ذم شمٓمقير قمٚمؿ  :وفرة الـباتات الطبقة وتـوعفاــ  2

ت يم٤مٟم٧م ذات ومْمؾ قمغم اًمّمٞمدًم٦م واًمٓم٥م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومخّم٤مئص شمٚمؽ اًمٜم٤ٌمشم٤م

ومٜمٌت٦م احلامُم٤م، واًمٙمرومس اًمّمخري، وآومًٜمتلم، وأصقل . إـم٤ٌمء ذم قمالج إُمراض

اخلٞمزران يمٚمٝم٤م شمًتخدم ذم صٜم٤مقم٦م إدوي٦م، وهل أيًْم٤م ذات وومرة سم٠مرايض اًمٕمدوة 

إٟمدًمًٞم٦م
 (1

). 

يم٤من ٓؾمتٛمراري٦م اعمٕم٤مرك قمغم اًمٕمدوة  :األحوال احلربقة بالعدوة األكدلسقةــ  3

ٟمدًمًٞم٦م وُمرور ضمٜمقد اإلؾمالم هب٤م دور ُم٤ٌمذ ذم إصمراء قمٚمٛملم قمـ همػممه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم أٓ إ

 . اًمٓم٥م، واًمٙمٞمٛمٞم٤مء: وهل

ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن ُمـ اعمًٚمامت سمروز ضم٤مٟم٥م اًمٓم٥م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ٟمتٞمج٦م 

اؾمتٛمراري٦م اًم٘متـ٤مل واحلّم٤مر هب٤م اًمذي يٜمت٩م قمٜمف احل٤مضم٦م إمم ُمداواة اعمّم٤مسملم، ودمٌػم 

واًم٘مٞمـ٤مم سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت اجلراطمٞم٦م صٖمػمة يم٤مٟم٧م أم يمٌػمة، وُمٙم٤مومح٦م إوسمئ٦م اًمٜم٤مدم٦م اًمٙمًقر، 

وهمػم هذا ُمـ إُمقر اًمتل ٓسمد أن يٙمقن ًمٚمٓم٥م دور ه٤مم هب٤م قمغم اًمرهمؿ ُمـ . قمـ احلّم٤مر

. وٕمػ ضم٤مٟم٥م إصم٤ٌمت ذًمؽ سم٤مًمرواي٤مت واًمقصم٤مئؼ

ة أُم٤م قمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ومٞم١ميمده شمقاضمد اعمتٗمجرات واعم٘مذووم٤مت وصٜم٤مقمتٝم٤م سم٤مًمٕمدو

إٟمدًمًٞم٦م، وم٤محل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م هل٤م ًمٓم٤مسمع اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمٕمًٙمري
(2

). 

شمتٓمٚم٥م اعمِم٤مريع اعمٕمامري٦م وظم٤مص٦م اًمٙمؼمى ُمٜمٝم٤م  :إقامة ادشاريع اإلكشائقة ادعامرية.4

يمٌٜمل سم٤مؾمف واعمٝمٜمدس اسمـ   -ومٕمٚمامء اهلٜمدؾم٦م. شمقاضمد قمٚمامء اهلٜمدؾم٦م واحل٤ًمب قمٜمد إىم٤مُمتٝم٤م

ُم٦م اًمتّم٤مُمٞمؿ اعمٕمامري٦م واإلذاف قمٚمٞمٝم٤م سمّمقرة متٙمـ ُمـ قمغم قم٤مشم٘مٝمؿ إىم٤م - يٕمٞمش اعم٤مًم٘مل

أُم٤م قمٚمؿ احل٤ًمب ومٚمف أمهٞم٦م يمؼمى ذم شم٘مدير . إىم٤مُم٦م ذًمؽ اًمٙمٞم٤من اعمٕمامري قمغم أيمٛمؾ وضمف

                                                                                                                                               

، 1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 155احلٚمؾ اعمقؿمٞمـ٦م، ص: جمٝمقل. وُمـ٤م يٚمٞمٝم٤م 84اعمـ، ص

.   321شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 454ص

. 702 – 656 – 655، ص2، ج414 – 284 – 283 – 223 – 222، ص1قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م، ج: أسمق اخلػم    (1)
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.  62ـمٌٞم٦م، صاًمٓم٥م واخلدُم٤مت ال: زرهقين ٟمقر اًمديـ    (2)



اعم٤ٌمًمغ اعم٤مًمٞم٦م إلٟمج٤مز هذه اعمِم٤مريع، وحتديد اًمٙمٛمٞم٤مت اًمالزُم٦م ُمـ اعمقاد اخل٤مم إلمت٤مم ذًمؽ 

اًمٌٜم٤مء
(1

). 

:  وة األكدلسقةومن أهم العؾوم العؼؾقة بالعد

 يٕمرف أيًْم٤م سمٕمٚمؿ اًمٕمدد، هلذا اًمٕمٚمؿ أمهٞم٦م ذقمٞم٦م ُمًتٛمدة ُمـ  :عؾم احلساب

قمٚمؿ اًمٗمرائض، ومح٤ًمب اعمقاري٨م يتٓمٚم٥م ىمدرة قم٤مًمٞم٦م، وإشم٘م٤من ضمٞمد ًمٙمٞمٗمٞم٦م 

وًمٕمٚمؿ احل٤ًمب اهتامم ُمـ ىمٌؾ قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م طمتك أن . احل٤ًمب

ٟم٤مصح اجلزيري ُمـ  وٓهتامُمٝمؿ سمف ضمٚم٥م قم٤ٌمس سمـ. سمٕمْمٝمؿ وصػ سم٤مًمٕمددي

 -سمالد اعمنمق يمت٤مب احل٤ًمب اهلٜمدي اعمٕمروف قمٜمد اًمٕمرب سم٤مؾمؿ اًمًٜمد هٜمد

ذًمؽ اًمٙمت٤مب اًمذي طم٤ميم٤مه قمدد ُمـ قمٚمامء إٟمدًمس 
(2

). 

 أضم٤مد قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمٚمؿ اًمٓم٥م، ومٕمرومقا أُمراض  :الطب والصقدلة

قمٞم٤من اًمٕمٞمقن، ويم٤من هلؿ ٟمقادر سم٤مًمٓم٥م ضمٕمٚم٧م ُمـ سمٕمْمٝمؿ أـم٤ٌمء ًمٚمٛمٚمقك وإ

وسمخٓمك ُمقازي٦م أشم٘مـ قمٚمامء اًمٕمدوة . واخل٤مص٦م اًمذيـ اقمؽمومقا هلؿ سمٛمٜم٤مومع يمٌػمة

إٟمدًمًٞم٦م أهار اًمؽمايمٞم٥م اًمٕمالضمٞم٦م، مم٤م ُمٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمتقصؾ ٕدوي٦م قمالضمٞم٦م 

ُمقوم٘م٦م
(3

). 

                                                 

يقؾمػ . 380، ص1 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 196 – 195إقمت٤مب اًمٙمت٤مب، ص: اسمـ إسم٤مر    (1)

.  382 – 381احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص: اًمٕمريٜمل

محٞمدة سمـ قمٛمر . 219، ص1اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م، ج: اسمـ ومرطمقن. 231اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ ُمٙمل، ص: اسمـ طمٞم٤من    (2)

: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 67دًمس ذم احلٞمـ٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٢مومري٘مٞم٦م ظمالل اًم٘مرون اًمقؾمٓمك، صُم٤ًممه٦م ري٤ميض إن: ه٤مدذم

دوًم٦م اإلؾمالم، : حمٛمد قمٜم٤من. 321  -320شم٤مريخ اًمٕمرب، ص: اًم٤ًمُمرائل. 454، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج

/ هـ 1417، احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم اخلالوم٦م ذم إٟمدًمس: ؾمٕمد سمـ قمٌداهلل اًمٌنمي.  .252، ص1 – 1ج

. 367 – 366ص ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، م1997
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قمٞمقن إٟم٤ٌمء ذم ـمٌ٘م٤مت إـم٤ٌمء، حت٘مٞمؼ ٟمزار : اسمـ أيب أصٞمٌٕم٦م ُمقومؼ اًمديـ أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمًٕمدي اخلزرضمل    (3)

. 111ـمٌ٘م٤مت إـم٤ٌمء، ص: اسمـ ضمٚمجؾ. 492م، ص1965رو٤م، ُمٜمِمقرات دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت، 

دوًم٦م : حمٛمد قمٜم٤من. 110ُمٕمجؿ أـم٤ٌمء اعمٖمرب، ص: إسمراهٞمؿ زقمرور. 24شمٕمرسم٧م وشمٖمرسم٧م، ص :احل٤ميؽ



 ؿمٝمرة اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم صٜم٤مقم٦م إؾمٚمح٦م وُمٜمٝم٤م اعم٘مذووم٤مت  :الؽقؿقاء

وىمد أصمٌت٧م اعمّم٤مدر ىمٞم٤مم أطمد . يٛمٞم٤مء هب٤ماًمٜمٗمٓمٞم٦م، شم٠ميمٞمد قمغم قمٚمق ُمٙم٤مٟم٦م قمٚمؿ اًمؽ

 : أسمٜم٤مء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمتجرسم٦م يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م، وومٞمٝم٤م ي٘مقل اًمِم٤مقمر

 ووٕم٧م ذم اًمزضم٤مج وم٤مًمتٝم٧ٌم

 وقمال ومقىمٝم٤م احل٤ٌمُب ومٚمؿ

 ضم اًمٜم٤مر ومقىمف سمردٌ 
 

 ويمًتُف صمقسًم٤م ُمـ اًمٚمٝم٥م 

 شمٌٍم اًمٕملم ُمثؾ ذا اًمٕمج٥م

 يم٤مئـ قمٜمف ُمٜمف ذم اًمٜم٥ًم
 

صم٘مٗمل وٓي٦م ظمزاٟم٦م إؾمٚمح٦م وهذا ٓ يٙمقن إٓ عمـ يت٘مـ يمام يم٤من ًمٕمٌداعمٚمؽ ال

قمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء؛ عمٕمروم٦م ُم٤مهٞم٦م إؾمٚمح٦م ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م
(1

). 

 سمٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق وُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م، وشمٚمؽ إؾمقار اعمرشمٗمٕم٦م،  :اهلـدشة ادعامرية

واًم٘مالع اًمٕم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمٜمِمئ٤مت اعمٕمامري٦م اًمتل دم٤موزت ـمٌٞمٕم٦م أرايض 

اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٙمؾ اىمتدار، وشمقاضمد أضمزاء ُمٜمٝم٤م إمم اًمٞمقم ًمدًمٞمؾ يم٤مذم قمغم 

شمقاضمد ُمٝمٜمدؾملم أومذاذ ُمـ أسمٜم٤مء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وًمذيمُر قمدد ُمـ اعمٝمٜمدؾملم 

ُمـ ظم٤مرج اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمٜمد سمٜم٤مء ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق، ٓ يتج٤موز يمقهنؿ 

ًمؽ اًمٍمح اًمٙمٌػم ٓ يٙمٗمٞمف أصح٤مب اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م ذم اإلذاف قمغم ذًمؽ اًمٌٜم٤مء، ومذ

ذًمؽ اًمٕمدد ُمـ اعمٝمٜمدؾملم اًمذيـ ٓ يتج٤موز قمددهؿ أص٤مسمع اًمٞمد اًمقاطمدة، يمام أن 

سمٜم٤مء ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م ىمد ظمال ُمـ ذيمر ُمٝمٜمدؾملم ُمـ ظم٤مرج اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م
(2

). 

 سم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم ذيمر قمٚمؿ اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙم٤م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يمٕمٚمؿ  :عؾم ادقؽاكقؽا

ٟمدًمًٞم٦م إٓ أن هلذا اًمٕمٚمؿ أصمًرا يتجغم قمغم شمٚمؽ اًمرطم٤مء اًمتل وٛمـ قمٚمقم اًمٕمدوة إ

                                                                                                                                               

، دار 1، ط1اًمٓم٥م وإـم٤ٌمء ذم إٟمدًمس اإلؾمالُمٞم٦م، ج: حمٛمد اًمٕمريب اخلٓم٤ميب. 715، ص2 – 3اإلؾمالم، ج

. 66 – 47م، ص1988اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

. 140راي٤مت اعمؼمزيـ، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد. 492قمٞمقن إٟم٤ٌمء، ص: اسمـ أيب أصٞمٌٕم٦م    (1)

.  382 – 381احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ص: يقؾمػ اًمٕمريٜمل    (2)



 .اٟمتنمت سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وشمٚمؽ أٓت احلرسمٞم٦م اعمّمٜمققم٦م هب٤م

سم٤مؾمتخدام اًمري٤مح، : إومم: ومرطم٤مء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤مٟم٧م قمغم صقرشملم ذم طمريمتٝم٤م

ه إهن٤مر اجل٤مري٦م، سم٤مؾمتخدام ُمٞم٤م: وإظمرى. يمتٚمؽ اًمرطمك اعمّمٜمققم٦م ذم أقمغم ضمٌؾ ـم٤مرق

يمرطمك اسمـ ظمٚمٞمٗم٦م، ورطمك اًمٕمجز، ورطمك اسمـ اًمقزير أيب قمٌداهلل سمـ رو٤م سم٤مجلزيرة 

اخلياء، ورطم٤مء ُمديٜم٦م ـمريػ
(1

وًمتّمٛمٞمؿ يمٝمذه اًمرطم٤مء يتٓمٚم٥م إُمر إشم٘م٤مًٟم٤م ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٤م  .(

يتؿ ُمـ ظمالًمف شمّمٛمٞمؿ رطمك شمًتٓمٞمع اًمتٙمٞمػ ُمع زيـ٤مدة واٟمخٗم٤مض ؾمـرقم٦م اًمري٤مح، وشمدومؼ 

ارُمٞم٤مه إٟمف
(2

). 

أُم٤م أٓت احلرسمٞم٦م وم٘مد طمّمؾ عمٞمٙم٤مٟمٞمٙمل اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أن يم٤مٟم٧م صٜم٤مقم٦م اعمج٤مٟمٞمؼ 

وإٟمٗم٤مظ شمّمٜمع سمٛمدهنؿ، وهل أٓت اًمتل حتت٤مج ٓن يتؿ شمٓمقيره٤م سمّمقرة ُمًتٛمرة ًمٙمل 

شمٙمقن أيمثر دىم٦م ذم شمّمقي٥م اهلدف، وذات ىمدرة قمغم سمٚمقغ ىمذائٗمٝم٤م إمم ُم٤ًموم٤مت يمٌػمة
(3

). 

: بالعدوة األكدلسقة مل العددعومن أبرز عؾامء 

 يمٜمٞمتف أسمق اًمٕم٤ٌمس، دظمؾ ًمألٟمدًمس، وؾمٙمـ : أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ رزىمقن

شمقذم أسمق اًمٕم٤ٌمس سم٤مجلزيرة . يم٤من قم٤معًم٤م سم٤مًمٕمدد. اجلزيرة اخلياء، وشمقمم ىمْم٤مءه٤م

م1150/ هـ545اخلياء ؾمٜم٦م 
(4

). 

 اًمٕمٚمقي٦م، قم٤ممل سم٤مًمٜمجقم واحلريم٤مت . ُمـ أهؾ اجلزيرة اخلياء: أؿمخص اًمْمٌل

                                                 

ٓزال سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ومٙمرة ًمتٚمؽ اًمرطم٤مء رهمؿ اظمتالف ـمري٘م٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، وم٘مد حتقًم٧م إمم صقرة     (1)

. طمديث٦م شمًتخدم ومٞمٝم٤م ًمتقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م

احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م، : جمٝمقل. 88اعمـ، ص: اسمـ ص٤مطم٥م. 263 – 262، ص9اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب، ج: اًمقٟمنميز    (2)

. 229قمروم٤مء اًمٌٜم٤مء، ص: حمٛمد اًمٙمحالوي. 155ص

إصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، : حمٛمد قمٜم٤من. 84إٟمدًمس، ص: ظمٓم٤مب. 465إٟمٞمس اعمٓمرب، ص: اسمـ أيب زرع    (3)

. 282ص

.  67ري٤ميض إٟمدًمس، صُم٤ًممه٦م : محٞمدة سمـ قمٛمر. 219، ص1اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م، ج: اسمـ ومرطمقن    (4)



وصػ سم٠مٟمف سمٓمٚمٞمٛمقس زُم٤مٟمف؛ حلذىمف وإص٤مسمتف
(1

). 

 ُمٝمٜمدس ومٚمٙمل قمددي، قم٤ممل اطمتقى يم٤موم٦م : قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اًمث٘مٗمل اجلزيري

وىمد ويمؾ إًمٞمف ُمٝمٛم٦م ٟم٘مؾ اًمٙمت٥م اًمٜم٤مدرة . اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، واًمٚمٖمقي٦م، واًمٕم٘مٚمٞم٦م

وهق وإصم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمٞمقٟم٤من سم٤معمنمق اإلؾمالُمل إمم سمالد إٟمدًمس، 

إمم إٟمدًمسش اًمًٜمد هٜمد»اًمذي أدظمـؾ يمت٤مب احل٤ًمب اهلٜمدي 
(2

). 

 يمٜمٞمتف أسمق قمٌداهلل، وهق ُمـ أهؾ : حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٗمرج اهلٛمداين

شمقذم ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م . يم٤من سمّمػًما سم٤مًمٗمرائض واحل٤ًمب. اجلزيرة اخلياء

م1207/ هـ604
(3

). 

 :دلسقةبالعدوة األنعؾم الطب والصقدلة ومن أبرز عؾامء 

 ؾمٙمـ . يمٜمٞمتف أسمق قمكم، ويٕمرف سم٤مًمزرىم٤مًم٦م: طمًـ سمـ أمحد سمـ قمٛمر اًمٌٙمري

٤ًٌم ُمقومً٘م٤م ذم اًمٕمالج، وم٤مق أهؾ قمٍمه ذم متٞمٞمز . اجلزيرة اخلياء يم٤من اًمٌٙمري ـمٌٞم

شمقذم اًمٌٙمري ؾمحر ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م اًمٕم٤مذ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ًمٕم٤مم . اًمٜم٤ٌمت واًمٕمِم٥م

قم٤مًُم٤م م، قمـ قمٛمٍر ٟم٤مهز اخلٛم٦ًم واًمثامٟملم1206/ هـ603
(4

). 

 ـمٌٞم٥م ًمف ُمٕمروم٦م سم٠مُمراض اًمٕمٞمقن، ًمٙمٜمف يم٤من : ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ سمـ٤مج

وىمد وزم ؾمٚمٞمامن . ُيٕمـ٤مب قمٚمٞمف أٟمف وٜملم سمٜمًخ إدوي٦م ٓ يٙمِمػ ه شمريمٞمٌٝم٤م

ىمْم٤مء اجلزيرة اخلياء، وظمدم اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ اًمٜم٤مس
(5

). 

                                                 

.  335 – 334، ص1ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري    (1)

: اًم٤ًمُمرائل. 454، ص1سمحقث إؾمالُمٞم٦م، ج: اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز. 231اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ ُمٙمل، ص: اسمـ طمٞم٤من    (2)

. 252، ص1 – 1دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 321  -320شم٤مريخ اًمٕمرب، ص
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. 101، ص13شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل    (3)

يقؾمػ . 715، ص2 – 3دوًم٦م اإلؾمالم، ج: حمٛمد قمٜم٤من. 110ُمٕمجؿ أـم٤ٌمء اعمٖمرب، ص: إسمراهٞمؿ زقمرور    (4)

. 66، ص1اًمٓم٥م وإـم٤ٌمء، ج: حمٛمد اًمٕمريب. 259ُمٕمجؿ احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ص: قمٞمد

: حمٛمد اًمٕمريب. 103  – 102ـمٌ٘مـ٤مت إـم٤ٌمء، ص :اسمـ ضمٚمجؾ. 489قمٞمقن إٟم٤ٌمء، ص: اسمـ أيب أصٞمٌٕم٦م    (5)



 جلزيرة اخلياء، ؾمٙمـ ا: أسمق اًمٕمالء سمـ قمٌداحلؼ سمـ أيب قمكم سمـ طم٤ًمن اعمرد

أضم٤مد أسمق اًمٕمالء قمدة قمٚمقم . وهب٤م يمثرت آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف، طمٞم٨م ضمٚمس ًمٚمتدريس

ُمٜمٝم٤م اًمٓم٥م
(1

). 

 يمٜمٞمتف أسمق قمٌداهلل، وًمد أقمِمك وٕمٞمػ اًمٌٍم، صمؿ : حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ احلٜم٤مط

ورهمؿ ذًمؽ إٓ أٟمف يم٤من ُمتقىمد اخل٤مـمر، ويم٤من ًمف ٟمٔمر ذم اًمٓم٥م، . وم٘مد سمٍمه

شمقذم . شمٓم٥ٌم قمٜمده اعمٚمقك وإقمٞم٤من واخلـ٤مص٦م. جوسمراقم٦م ذم اًمتِمخٞمص واًمٕمال

م1045/ هـ437اسمـ احلٜمـ٤مط سم٤مجلزيرة اخلْمـراء ذم قم٤مم 
(2

)  . 

 ٱٱٱ

  

املبحح اخلاوط 
 العالقات العمىية بني ودُ العدوة األٌدلضية

واملدُ األخزى 

ارشم٘م٤مء احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمزُمـ ُمـ إزُم٤من أو ُمٙم٤من ُمـ إُمٙمٜم٦م ٓسمد أن يٙمقن سم٤مقمتامد 

ب اًمٕمٚمؿ هب٤م قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مٝمؿ سمف اًمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ، وذًمؽ قمـ ـمريؼ شمداول اًمٕمٚمقم ـمال

وًمإلؾمالم ذم ضم٤مٟم٥م شمداول اًمٕمٚمقم وقمدم يمٌتٝم٤م ُمقىمػ ُمِمٝمقد، يّمقره ًمٜم٤م . وومروقمٝم٤م

جلم يوم الؼقامة أمن شئل عن عؾم فؽتؿه »: رؾمقل إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقًمف

                                                                                                                                               

.  47، ص1اًمٓم٥م وإـم٤ٌمء، ج

.  126اظمتّم٤مر اًم٘مدح، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد    (1)

إسمراهٞمؿ . 229ُمٕمجؿ احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ص: يقؾمػ قمٞمد. وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 438، ص1اًمذظمػمة، ج: اسمـ سم٤ًمم    (2)

قمٚمامء إٟمدًمس ذم اًم٘مرٟملم : ن اًمنمىملُمٜمػمة سمٜم٧م قمٌداًمرطمؿ. 161 – 160ُمٕمجؿ أـم٤ٌمء اعمٖمرب، ص: زقمرور

.  374م، ص2002/ هـ1423اًمراسمع واخل٤مُمس اهلجريلم، ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م، اًمري٤مض، 



شبؾجام من كار
(1

ٟم٧م اًمٕمالىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ إُمقر وُمـ هٜم٤م يم٤م .(

. اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

اًمّمٗم٦م : وًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم ضمـ٤مٟم٥م اًمٕمالىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م إؾمٝم٤مم دمغم قمغم صٗمتلم

اعمدن  شم٠مصمر: اًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م إظمرىبُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م  شم٠مصمر: إومم

. ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦مباإلؾمالُمٞم٦م 

ُمدن اًمٕم٤ممل  قمالىم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمعل ـمالب اًمٕمٚمؿ وقمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وىمد ؿمؽ

وىمد يم٤من اشمّم٤مل ه١مٓء . اإلؾمالُمل سمرطمالهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وإؾمٝم٤مُم٤مهتؿ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واعمٝمٜمٞم٦م

صمؿ يم٤من هلؿ . اًمٕمٚمامء واعمتٕمٚمٛملم ذم اًمٌدء سمٛمدن إٟمدًمس وُمٜمٝم٤م ىمرـم٦ٌم، وهمرٟم٤مـم٦م، وُم٤مًم٘م٦م

ًمتقضمف ًمٌالد اعمٖمرب، وإومري٘مٞم٦م، وُمٍم، واًمٕمراق، اخلروج قمـ اإلـم٤مر إٟمدًمز سم٤م

واًمِم٤مم، واحلج٤مز، قمٜمد ُمرورهؿ سمٙمؼمى اعمدن وقمغم رأؾمٝم٤م ؾمٌتف، واًم٘مػموان، واًم٘م٤مهرة، 

ويالطمظ قمغم هذه اًمٕمالىم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م . واإلؾمٙمٜمدري٦م، وسمٞم٧م اعم٘مدس، وُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

ن اًمٕم٤ممل اإلؾمالُملقمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وـمالب قمٚمٛمٝم٤م شمٜمققمٝم٤م واُمتداده٤م سمٌٚمدا
(2

). 

:  ومن هذا التـوع كان تـوع صور العالقة بني تؾك اددن

اًمرطمالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمداومع ذايت أو سمتقضمٞمف ُمـ احلٙم٤مم يمام هق طم٤مل اًمٕم٤ممل قم٤ٌمس سمـ  -1

ٟم٤مصح اجلزيري، واًمٕم٤ممل قمٞمًك سمـ ؿمذاٟمؼ اجلزيري اًمذي أىم٤مم سمٌالد اعمنمق ُمدة 

ده٤م إمم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦مأرسمٕم٦م وقمنميـ قم٤مًُم٤م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قم٤مد سمع
(3

). 

                                                 

رواه    (1)
 

.اًمؽمُمذي
  

، 1اإلطمـ٤مـم٦م، ج: اسمـ اخلٓمٞم٥م. 40، ص4صٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم. 325، ص2اًمّمـٚم٦م، ج: اسمـ سمِمٙمقال    (2)

: اًمذهٌل. 257 – 256ـمٌ٘مـ٤مت اًمٜمحقيلم، ص: اًمزسمٞمدي. 362، ص2ـ٤مة، جسمٖمٞم٦م اًمقع: اًمًٞمقـمل. 375ص

ُمٕمجؿ : رضم٥م قمٌداجلقاد. 65 – 64اًمقادي آر، ص: حمٛمد سمـ ضم٤مسمر. 1181، ص12شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج

.   520، ص1ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ج: طمًلم ُم١مٟمس. 320 – 319  -30 – 29قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص

رضم٥م . 231اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ ُمٙمل، ص: اسمـ طمٞم٤من. 263إٟمدًمس، ص شمـ٤مريخ قمٚمامء: اسمـ اًمٗمريض    (3)

.  88قمٚمامء إٟمدًمس، ص: ُمٜمػمة اًمنمىمل. 320 – 319ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: قمٌداجلقاد

Salma Khadra: The Legacy, P 26. 



ىمٞم٤مم قمدد ُمـ قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٛمٝم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤معمدارس اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م يمٛمدرؾم٦م  -2

واًمتٕمٚمٞمؿ . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م وُمدرؾم٦م اعمِمٓمقب سم٤معمنمق، وُمدرؾم٦م اًمٗم٤مئزي٦م سمٛمٍم

سم٤معم٤ًمضمد يمج٤مُمع ؾمٌتف، وضم٤مُمع همرٟم٤مـم٦م
(1

). 

ة قمٚمٛمٞم٦م وم٘مد أويمؾ ًمٕمدد عم٤ِم يم٤من قمٚمٞمف قمدد ُمـ قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ ُمٙم٤من -3

ُمٜمٝمؿ اًم٘مْم٤مء، واإلُم٤مُم٦م، واخلٓم٤مسم٦م سمٕمدة ُمدن ُمٜمٝم٤م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، وؾمٌتف، 

إمخٞمؿووأؾمٞمقط، 
(2

). 

دومع ؾم٘مقط ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٞمد ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م سمّمٗم٦م ُمتٙمررة إمم ظمروج  -4

سمٕمض قمٚمامئٝم٤م ًمإلىم٤مُم٦م سمٛمدن إٟمدًمس أو اعمٖمرب، ومٙم٤مٟم٧م اإلوم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٜمٝمؿ 

دهيؿ ُمـ ُمٕم٤مرف، أو إىمرائٝمؿ هل٤مسم٠مظمذ ُم٤م ل
(3

). 

أداء قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمٗمريْم٦م احل٩م، وهؿ ُمـ ضمٕمٚمقا ُمـ شمٚمؽ اًمرطمالت  -5

ومرص٦م ًمٚمت٤ٌمدل اًمٕمٚمٛمل طم٤مل ُمرورهؿ سم٤معمدن وإىم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اسمتداًء 

سم٤مٕٟمدًمس، واٟمتٝم٤مًء سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م
(4

). 

أو ًم٘مْم٤مء طمقائجٝمؿ، اشمّم٤مل قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤محلٙم٤مم واًمقٓة ؾمقاًء خلدُمتٝمؿ  -6

ومٙم٤من ًمٌٕمْمٝمؿ آؾمت٘مرار سمتٚمؽ اعمـدن اًمتل هب٤م احلٙم٤مم واًمقٓة، مم٤م أصمرى احلٞمـ٤مة 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمتٚمؽ اعمـدن ـمٞمٚم٦م ُمدة اؾمت٘مرار ه١مٓء اًمٕمٚمامء
(5

). 

                                                 

احلٚمؾ، : اعمٕمًٙمري. 89، ص15شم٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 242، ص2سمٖمٞم٦م اًمققمـ٤مة، ج: اًمًٞمقـمل    (1)

 – 29ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص: رضم٥م قمٌداجلقاد. 118شمراث إٟمدًمس، ص: حمٛمد طمجل. 322 – 321ص

30-  331 .

، 15، ج56، ص13، ج588، ص12شمـ٤مريخ اإلؾمالم، ج: اًمذهٌل. 242، ص2سمٖمٞم٦م اًمققمـ٤مة، ج: اًمًٞمقـمل    (2)

: رضم٥م قمٌداجلقاد. 322 – 321احلٚمؾ، ص: اعمٕمًٙمري. 594، ص2ٟمٗمـح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 89ص

. 30 – 29ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، ص

.  167، ص3، ج537، ص2صـٚم٦م اًمّمٚم٦م، ج: اسمـ اًمزسمػم. 257شمـ٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ص: اسمـ اًمٗمريض    (3)

. 594، ص2ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج: اعم٘مري. 65 – 64اًمقادي آر، ص: حمٛمد سمـ ضم٤مسمر    (4)

اًمٌٞم٤من : اسمـ قمذاري. 134ٟمقار،  صاظمتّم٤مر اىمت٤ٌمس إ: اسمـ اخلراط. 327سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس، ص: اًمْمٌل    (5)

حمٛمد . 99 – 98ضمذوة اعم٘متٌس، ص: احلٛمٞمدي. 86 – 85اعم٘متٓمػ، ص: اسمـ ؾمٕمٞمد. 26، ص3اعمٖمرب، ج



وُمـ هذه اًمٕمالىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م يتجغم يمقن قمٚمامء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وـمالهب٤م ىمد أدوا 

.  ىًم٤م ُمـ ُمدهنؿ إمم ُمدن اًمٕم٤ممل اإلؾمالُملصقًرا ُمٜمققم٦م ًمٚمٕمالىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اٟمٓمال

ومل يٙمـ هذا آشمّم٤مل اًمٕمٚمٛمل ُم٘متًٍما قمغم أسمٜم٤مء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يمام أذٟم٤م ُمًًٌ٘م٤م، 

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك قمالىم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمقضمٝم٦م عمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤من أهمٚمٌٝم٤م ىم٤مدم ُمـ ُمدن 

رـم٦ٌم، وهمرٟم٤مـم٦م، إٟمدًمس، أريمش، وُمقرور، وإؿمٌٞمٚمٞم٦م، وضمٞم٤من، وُم٤مًم٘م٦م، وؿمـ٤مـم٦ٌم، وق

وُمـ ظمالل هد أؾمامء هذه اعمدن ئمٝمر أن اًمٕمالىم٦م . ووادي آش، واعمري٦م، ورٟمدة وهمػمه٤م

اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م مل شمٙمـ حمدودة قمغم ىمقاقمد إٟمدًمس، سمؾ اؿمتٛمٚم٧م اعمدن 

وذًمؽ إٟمام هق ٟمت٤مج اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م . إٟمدًمًٞم٦م إظمرى قمغم اظمتالومٝم٤م

اوزت إٟمدًمس إمم سمالد اعمٖمرب سمٕمالىم٤مت ىم٤مدُم٦م ُمـ ؾمٌتف، وـمٜمج٦م، ووم٤مساًمتل شم٩م
(1

). 

ويمام شمٕمددت اعمدن ذات اًمٕمالىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، شمٕمددت جم٤مٓت شمٚمؽ 

:  اًمٕمالىم٦م يمام يكم

آٟمت٘م٤مل ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤مٕظمذ قمـ قمٚمامئٝم٤م اًمٕمٚمقم سمّمٗم٦م  -1

يـ يمٙمت٤مب ؾمٞمٌقيف، ويمت٤مب اإليْم٤مح ًمٚمٗم٤مرد قم٤مُم٦م، أو اًمتقضمف ٕظمذ يمت٤مب ُمع

اًمٚمذيـ يم٤مٟم٤م هدوملم ُمٜمِمقديـ ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ
(2

). 

أىمٞمؿ قمدد ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم قمغم وفم٤مئػ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وديٜمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، يمتقًمٞم٦م  -2
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.  398 – 396ٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج، ص: اًمتٜمٌٙمتل. 257 – 256ص
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يقؾمػ سمـ حيٞمك إٟمّم٤مري وٓي٦م ضمٌؾ ـم٤مرق، وإىم٤مُم٦م قمدد آظمر أئٛم٦م وظمٓم٤ٌمء 

دد آظمر ىمْم٤مة سم٢مطمدى ُمدهن٤م اًمثالثسمٛم٤ًمضمد اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وشمٜمّمٞم٥م ع
(1

). 

ضمٚمقس قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء سمداومع ذايت قمغم ُم٤م ئمٝمر ًمإلىمراء واًمت٠مدي٥م سم٤مًمٕمدوة  -3

إٟمدًمًٞم٦م
(2

). 

جي٥م أن ٓ ــ  رطمالت اًمٕمٚمامء اًمتل حُتتؿ قمٚمٞمٝمؿ قمٌقر ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م -4

هب٤م  يٖمٗمؾ هٜم٤م يمقن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمٗمت٤مح سمالد إٟمدًمس، ومٞمٙمقن هلؿ آؾمت٘مرار

وإظمذ قمـ أهٚمٝم٤م أو إوم٤مدهتؿ، وي٠ميت قمغم رأؾمٝمؿ قمٌداعمٚمؽ اعمرايمٌم ص٤مطم٥م 

اًمذيؾ واًمتٙمٛمٚم٦م ًمٙمت٤مب اًمّمٚم٦م
(3

).  

٤ًٌم ذم اشمّم٤مل قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م  -5 اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يم٤من ؾمٌ

ًمإلؾمـٝم٤مم ذم مح٤مي٦م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ُمـ هجامت ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، وُمـ 

اضمد يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هل١مٓء اًمٕمٚمامء وإدٓئٝمؿ سمدًمقا اًمٕمٚمقم ظمالل هذا اًمتق

قمغم أهؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، اًمتل همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمع اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م
(4

). 
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وإن يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أو ُمقضمٝم٦م إًمٞمٝم٤م، وم٘مد يم٤مٟم٧م اإلوم٤مدة 

ىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤من يمام يؼمز أن اًمٕمال. ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٓمروملم سم٤مإلوم٤مدة أو آؾمتٗم٤مدة

هل٤م اؾمتٛمراري٦م آشمّم٤مل سم٤معمدن اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى قمغم يمؾ اًمٔمروف وإطمقال، وذم 

 . ُم٘مدُمتٝم٤م إطمقال احلرسمٞم٦م

 ٱٱٱ
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اخلـامتــة 

اًمتل سمحٛمد اهلل شمدوم اًمٜمٕمؿ، وسمٕمقٟمف شمتؿ إقمامل، ذم ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م ذيمر ًمٚمٜمت٤مئ٩م 

: وصؾ إًمٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م سمتٞمًػم اهلل ًمف وقمقٟمف، وُمـ أسمرزه٤م

  اًمقصػ اًمّمحٞمح ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م هق اًمٓمرف اًم٤ًمطمكم

 .اجلٜمقيب ًمألٟمدًمس

  سمِمٙمؾ يمٌػم ذم  (قمقاُمؾ اًمتٕمري٦مــ  اًمزٓزل اًمؼميم٤مٟمٞم٦م)أصمرت اًمٕمقاُمؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

ضمزيرة أم طمٙمٞمؿ أُم٤مم ُمديٜم٦م : ضمزرضمٖمراومٞم٦م اًمٕمـدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومٜمت٩م قمٜمٝم٤م صمالث 

يمام ٟمت٩م قمٜمٝم٤م . اجلزيرة اخلياء، وضمزيرشم٤م ـمريػ واًم٘مٜمتػم أُم٤مم ُمديٜم٦م ـمريػ

 .اًمٕمديد ُمـ اًمٙمٝمقف اًمٌحري٦م سمجٌؾ ـم٤مرق

  أؾمٝمٛم٧م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمدور يمٌػم ذم اًمٗمتح اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس، وم٤مطمتقت

يمري٦م، شمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ُمٕمؽمك اًمٗمتح ذم اًمٌدء، صمؿ يم٤مٟم٧م ىم٤مقمدة ًمتٚمؽ احلٛمالت اًمٕمس

 .سمث٤ٌمت واؾمت٘مرار

  يٕمقد قمدم فمٝمقر اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م قمغم ُمنح إطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م ذم قمٍم

اًمقٓة سم٤مٕٟمدًمس، رهمؿ دوره٤م اًمًٞم٤مد قمغم ُمر احل٘م٥م اًمت٤مرخيٞم٦م ًمّمٖمر طمجؿ 

 .ُمديٜم٦م ـمريػ، وقمدم وضمقد ُمديٜم٦م ضمٌؾ ـم٤مرق

 م ظمالل قمٍم اإلُم٤مرة يم٤من ٕسمٜم٤مء اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور يمٌػم ذم اؾمت٘مرار سمالده

إُمقي٦م؛ سم٤مشمّم٤مهلؿ اعم٤ٌمذ ُمع إُمراء إُمقيلم، وإظم٤ٌمرهؿ سمٙمؾ ُم٤م جيُد سمٌالدهؿ 

 .ُمـ طمريم٤مت ًمٚمثقار واخل٤مرضملم قمـ احلٙمؿ اعمريمزي

  ايمت٧ًٌم اًمثقرات اًمتل ىم٤مُم٧م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ود احلٙمؿ اعمريمزي ىمقهت٤م ُمـ

قم٤مصٛم٦م احلٙمؿ ـمٌٞمٕم٦م شمْم٤مريس اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، وسمٕمده٤م اًمٜمًٌل قمـ 

 .اعمريمزي

  يم٤من ًمٌٞم٧م قم٤ٌمس سمـ ٟم٤مصح اًمث٘مٗمل أمهٞم٦م يمٌػمة ذم رئ٤مؾم٦م ُمديٜم٦م اجلزيرة اخلياء



ظمالل قمٍم اإلُم٤مرة واخلالوم٦م إُمقي٦م، وذًمؽ ًم٘مٞم٤مُمٝمؿ سم٠مُمره٤م سمداومع ذايت دون 

 .شمٜمّمٞم٥م ُمـ احلٙمؿ اعمريمزي، وظم٤مص٦م طم٤مل طمدوث إزُم٤مت

 وذًمؽ قم٤مئد ًمٕمدة . سملم ص٘م٤مًمٌتفمل يتج٤موز اهمتٞم٤مل قمكم سمـ محقد يمقٟمف ىمْمٞم٦م سمٞمٜمف و

ًٓ : أُمقر قمـدم : صم٤مٟمًٞم٤م. طمٞمٓم٦م قمكم متٜمع وضمقد ُمتآُمريـ وده ذم داظمؾ ىمٍمه: أو

شمت٤مسمع طمـٙمؿ : صم٤مًمًث٤م. فمٝمقر أي ؿمخّمٞم٦م يٛمٙمـ أن يٙمقن هل٤م دور ذم هذا آهمتٞم٤مل

 .سمٜمل محقد سمٕمد ُم٘متؾ ُم١مؾمس دوًمتٝمؿ سمّمقرة ـمٌٞمٕمٞم٦م

 ن أن حيدث هب٤م ؿمٞمًئ٤م ذم أول يٕمقد شمرك يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ًمٚمجزيرة اخلياء دو

قمٌقره ًمألٟمدًمس؛ حلًـ شمٍمومف، ومٝمق أطمرص سم٠من ٓ يٙمقن وٛمـ إـم٤مر احلٙم٤مم 

اعمتٜم٤مومًلم أصح٤مب إـمامع اًمِمخّمٞم٦م، شمٚمؽ اًمّمقرة اًمراؾمخ٦م ذم أذه٤من 

 .إٟمدًمًٞملم، وُمٜمٝمؿ أهؾ اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

 ين يم٤من اؾمت٘مرار اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظمالل طمٙمؿ اًمٓمقائػ ًمتٛمٞمز طمٙم٤مُمٝمؿ ُمـ ب

محقد سم٘مدر ُمـ اإلضمالل ُمـ ىمٌؾ طمٙم٤مم إٟمدًمس اًمذيـ يم٤مٟمقا يتحرضمقن ُمـ 

 .ُمٝم٤ممج٦م أراوٞمٝمؿ ًمٕمقدة أصٚمٝمؿ ًمٚمٜم٥ًم اًمٕمٚمقي اًمنميػ

  يتجغم ُمـ قمٍم اًمٓمقائػ أن ساع ُمٚمقك اًمٜمّم٤مرى ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يم٤من ي٘مقد ذم

أهمٚم٥م إطمقال إمم وطمدة صٗمٝمؿ، وإن مل يٙمـ هذا وم٠مهنؿ ذم صػ واطمد ُمتك ُم٤م 

ُمتٕمٚمً٘م٤م سم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م ئمٝمر أن ًمدهيؿ اىمتٜم٤مع يم٤مُمؾ سم٠ممهٞم٦م  يم٤من إُمر

وذًمؽ قمٙمس ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمٚمقك . وطمدهتؿ ومجع ؿمٛمٚمٝمؿ ذم هذا اجل٤مٟم٥م

اًمٓمقائػ إٟمدًمًٞم٦م ُمـ ساع ي٘مقد إمم ومرىم٦م ُم١ميمدة سمٞمٜمٝمؿ شمدومٕمٝمؿ إمم اًمتٕم٤مون 

 ُمع أقمدائٝمؿ اًمّمٚمٞمٌلم ود سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م ًمتح٘مٞمؼ أهداومٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م اًمتل ٓ

يامٟمٕمقن ُمـ أضمٚمٝم٤م إمم شمًٚمٞمؿ سمٕمض أراوٞمٝمؿ ًمٚمّمٚمٞمٌلم، أو طمتك دومع اإلشم٤موة 

 . هلؿ واًمتل يم٤من يًتٖمٚمٝم٤م اًمّمٚمٞمٌٞمقن ذم شم٘مقي٦م أٟمٗمًٝمؿ

  يم٤مٟم٧م ظمٓم٤مسم٤مت اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء ًمٞمقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ذم هم٤مًمٌٝم٤م سمداومع ذايت ُمٜمٝمؿ

 سمٕمٞمًدا يمؾ اًمٌٕمد قمـ طمٙم٤مُمٝمؿ، همػم أن هذا ٓ يٕمٜمل يمقن سمٕمْمٝم٤م أرؾمؾ سمٕمٚمؿ



احلٙم٤مم، أو طمتك سمتقضمٞمف ُمٜمٝمؿ وذًمؽ ٓؾمتامًم٦م اعمراسمٓملم وشمٕمجٞمؾ ٟمجدهتؿ 

 .وُم٤ًمقمدهتؿ ود اًمّمٚمٞمٌٞملم

  اٟمْمقاء ُمديٜم٦م ـمريػ حلٙمؿ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم دون أن يرؾمؾ إًمٞمٝم٤م أي محٚم٦م

 .قمًٙمري٦م ًمدًمٞمؾ قمغم ُمدى اؾمتٞم٤مء أهٚمٝم٤م ُمـ طمٙم٤مُمٝمؿ يمٌ٘مٞم٦م ُمدن إٟمدًمس

 متٙملم اعمراسمٓملم ُمـ ُم٤ًمقمدة إظمقاهنؿ أدت اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمدور اعمٜم٤مط هب٤م ذم 

سم٤مٕٟمدًمس ُمـ هجامت ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، وذًمؽ سمٛمقىمٕمٝم٤م آؾمؽماشمٞمجل اًمذي 

مم٤م أؾمٝمؿ ذم ُمد قمٛمر اإلؾمالم ذم إٟمدًمس، . ؾمٝمؾ قمٛمٚمٞم٦م آشمّم٤مل واًمتٛمقيـ

 .وأظمر زوال دوًمتف ًمٕمدة ىمرون

  إدارهت٤م ل دوًم٦م اعمراسمٓملم اخل٤مرضمٞم٦م سم٠من أوكومرغ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ٟمٗمًف ًمِم١مون

اًمداظمٚمٞم٦م إمم ُمٕم٤موٟمٞمف، وهبذا يم٤من ًمف أن متٙمـ ُمـ إرؾم٤مء دوًم٦م ىمقي٦م ذم ومؽمة يم٤من 

يّمٕم٥م هب٤م إىم٤مُم٦م دوًم٦م هبذا اًمتٜمٔمٞمؿ سمٌالد اعمٖمرب اًمذي ُمزىمتف احلروب اًم٘مٌٚمٞم٦م ذم 

 .فمؾ صٕمقسم٦م اًمتْم٤مريس

  ،أي٘مـ يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم أمهٞم٦م اجلزيرة اخلياء ُمٜمذ سمداي٦م قمٌقره إٟمدًمس

 .اوزت يمقٟمف يرهم٥م ذم جمرد حتّملم اعمديٜم٦م حلٗمٔمٝم٤موم٠مقمامًمف هب٤م شم٩م

  دم٤موز دور سمٚمجلم ىمري٥م يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم ىمٞم٤مدة محٚم٦م اعمراسمٓملم سم٤مجلزيرة

 .اخلياء إمم يمقٟمف ىمد وزم أُمره٤م

 أمهٞم٦م ): شمٕمقد أمهٞم٦م ؾمٞمٓمرة اعمقطمديـ قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إمم قمدة ضمقاٟم٥م هل

يمقهن٤م ىم٤مقمدة متت٤مز ــ  اعمراسمٓملم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٍماع اًم٘م٤مئؿ ُمع

أيم٧ًٌم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اعمقطمديـ ــ  سم٤محلّم٤مٟم٦م، وآشمّم٤مل اعم٤ٌمذ سم٤معمٖمرب

ام اؾمتٗم٤مدة، وفمٝمر هذا  طمري٦م اًمٕمٌقر ًمألٟمدًمس سمّمقرة اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اعمقطمدون أيُّ

ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م يمل حي٘مؼ ــ  ُمٚمًٞم٤م أصمٜم٤مء اًمٍماع ُمع اًمٜمّم٤مرى

هؿ اًمذي ظمٚمٗمقا اعمراسمٓملم قمٚمٞمف؛ اعمتٛمثؾ ذم مل ؿمٛمؾ إٟمدًمس، اعمقطمدون دور

 .(وقمدم متٙملم اًمث٤مئريـ ُمـ إقم٤مدهت٤م ًم٤ًمسمؼ قمٝمده٤م زُمـ اًمٓمقائػ



  شمٜم٤موسم٧م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م اًمثالث ذم شمٜمقيع ظمط ؾمػم محالت اعمقطمديـ

 .ًمألٟمدًمس وهق ُم٤م يم٤من ًمف أمهٞمتف أصمٜم٤مء اعمقاضمٝم٤مت اًمٕمًٙمري٦م

 اعمحرك إؾم٤مس ٓظمتٞم٤مر ُمقوع ضمٌؾ ـم٤مرق ًمٌٜم٤مء  يم٤من اًمداومع اًمٕمًٙمري هق

 .ُمديٜم٦م سمف

  مل شمٙمـ هجامت اًمٜمّم٤مرى قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم قمٍم اعمقطمديـ عمجرد شمٙمٌٞمد

اعمًٚمٛملم اخل٤ًمئر سمؾ إلي٘م٤مهنؿ سمٛمدى أمهٞمتٝم٤م ذم دقمؿ محالت اعمقطمديـ 

 .سم٤مٕٟمدًمس

  إمم اًمتقاد يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ شمًػم سم٘مٞم٤مدة سمٜمل ُمريـ

واًمؽماسمط، وسم٘مٞم٤مدة سمٜمل إمحر ذم ُمٕمٔمؿ إوىم٤مت إمم ُم٤م يزء إمم هذه اًمٕمالىم٦م 

ويْمٕمٗمٝم٤م، رهمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا ذم أوىم٤مت يًٕمقن إمم ؿمد اًمٕمالىم٦م، وإيمامل شمراسمٓمٝم٤م 

ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م شمِمتد قمٚمٞمٝمؿ إزُم٤مت وشمْمٓمرهؿ اًمٔمروف إمم إجي٤مد ؾمٜمد يٕمٞمٜمٝمؿ 

 . قمغم ىمْم٤مء ؿم١موهنؿ وإىمرار طمٙمٛمٝمؿ

  ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م وؾمٞمٚم٦م آشمّم٤مل إومْمؾ ُمـ يم٤موم٦م اجلقاٟم٥م ٕي ؿمٙمٚم٧م

 .قمالىم٦م متتد ضمًقره٤م سملم إٟمدًمس واعمٖمرب

  أي٘مـ ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م أمهٞم٦م اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم

 .سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ

  سمٜمل إمحر ؿمٛمؾ دور ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ذم اًمتٕم٤مون اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم

 .وسمٜمل ُمريـ اجل٤مٟم٥م اًمؼمي واًمٌحري ًمٚمحٛمالت اًمٕمًٙمري٦م

 وىمد . يم٤من سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ شمقاومؼ قمغم ُمـ يكم ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م

اٟمٕمٙمس هذا اًمتح٤مًمػ واًمتٕم٤مون سملم سمٜمل إمحر وسمٜمل ُمريـ سمٛمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م 

 .ؾمتداُم٦م هذا اًمتٕم٤مونقمغم أهؾ هذه اعمدن، سمّمقرة دومٕمتٝمؿ إمم أن يًٝمٛمقا ذم ا

  أقمتؼم ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ظمط اًمدوم٤مع إول قمـ اًمٙمٞم٤من

اإلؾمالُمل سم٤مٕٟمدًمس، وذًمؽ اسمتداًء ُمـ اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري؛ عم٤َِم طم٘م٘مف اًمتٕم٤مون 



اًمٕمًٙمري اعمِمؽمك سملم ىمقى اعمٖمرب وىمقى إٟمدًمس قمغم قمٝمد ُمٚمقك اًمٓمقائػ، 

 . ديـوطمٙم٤مم اعمراسمٓملم، وطمٙم٤مم اعمقح

  محالت ٟمّم٤مرى أؾم٤ٌمٟمٞم٤م قمغم اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م يم٤مٟم٧م ضب ُمـ ضوب

 . احلٛمالت اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اعمدقمقُم٦م ُمـ يمٜمٞم٦ًم روُم٤م

  ل متٙمـ اًم٤ٌمطم٨م سمٗمْمؾ اهلل قمز وضمؾ ُمـ اًمتقصؾ عمًجد سم٤مجلزيرة اخلياء طُمقِّ

 .إمم يمٜمٞم٦ًم، مل يرد ًمف ذيمر سم٤معمّم٤مدر واعمراضمع

 دة ُمـ دظمقل ـم٤مرق سمـ زي٤مد إمم ىمٌؾ ُمـ ظمالل اًمتًٚمًؾ اًمت٤مرخيل ًمٚمٗمؽمة اعمٛم٧م

م مل يرد ذيمر جلٌؾ ـم٤مرق، أو طمتك حلدث سمف، مم٤م ي١ميمد قمدم 1159/ هـ555قم٤مم 

 .وضمقد دمٛمع ؾمٙم٤مين سمف

  م1315/ هـ715شمؿ آٟمدُمـ٤مج سملم ُمديٜم٦م اًمٌٜمٞم٦م واجلزيرة اخلياء ذم قم٤مم. 

  اٟمٕمٙمس اًمٓم٤مسمع اًمٕمًٙمري قمغم اًمٕمامرة سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م، ومٙم٤مٟم٧م ُمدهن٤م ُمدن

طمرسمٞم٦م شمتج٤موز إؾمقار واًم٘مالع إمم  ةقمًٙمري٦م اعمٕمامر، حتتقي قمٜم٤مس ُمٕمامري

 .اعمخ٤مزن اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م وُم٤م قمغم ؿم٤ميمٚمتٝم٤م

 دم٤موزت اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ـمٌٞمٕمتٝم٤م اجلٖمراومٞم٦م سمٙمؾ اىمتدار. 

  مل شمٙمـ اعم٘مقُم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م هل يمؾ ُم٤م اقمتٛمدت قمٚمٞمف احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م سم٤مًمٕمدوة

 .ؾمٞم٦م، وم٘مد يم٤من ًمٚمٕم٤مُمؾ اًمٌنمي دوٌر آظمر هب٤مإٟمدل

 ًمٚمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م دور اًمًٌؼ ذم صٜم٤مقم٦م اًم٤ٌمرود واعمداومع، قمـ سمالد إٟمدًمس. 

 مل شمرد سم٤معمراضمع، شمؿ اؾمت٘م٤مئٝم٤م ُمـ ُمت٤مطمػ اًمٕمدوة  ةشمقصٚم٧م اًمدراؾم٦م ًم٘مٓمع أصمري

 .إٟمدًمًٞم٦م

 ؾمالُمل قمٚماًم، أرشم٘م٧م احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ًمدرضم٦م أصمرت هب٤م اًمٕم٤ممل اإل

 .وقمٚمامءً 

  اشمّمػ قمٚمامء اًمنميٕم٦م سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م سمٌمء ُمـ احلٜمٙم٦م وىمقة اًمِمخّمٞم٦م؛

ىم٤مدهتؿ ًمتقزم قمدد ُمـ اعمٝم٤مم اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٤مًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، يم٤من ذم ىمٛم٦م 



 .هرُمٝم٤م شمقزم أطمد ه١مٓء اًمٕمٚمامء ظمٓم٤مسم٦م اعمًجد احلرام

 وم اًمٚمٖم٦م وإدب، وم٘مد يم٤مٟم٧م أوٗم٧م ُمدن اًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م ـم٤مسمًٕم٤م ممٞمًزا ًمٕمؾ

ُم٘مّمًدا ًمٚمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ، ومٛمٜمٝم٤م شم١مظمذ اعمٕم٤مرف اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م، وهب٤م 

شمتٝمٞم٩م ىمرحي٦م اًمِمٕمراء سمقصٗمٝم٤م أو وصػ ُم٤م حيدث هب٤م ُمـ أطمداث، وسمداظمؾ 

 . أروىمتٝم٤م أىمٞمٛم٧م شمٚمؽ اعمح٤مومؾ اًمتل يم٤مٟم٧م صقر إدب طم٤مضة هب٤م

 سم٤مًمٕمدوة إٟمدًمًٞم٦م إٓ أن اًمٕمدوة  قمغم اًمرهمؿ ُمـ ىمٚم٦م قمٚمامء اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

إٟمدًمًٞم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤مدة ُمٝمٛم٦م ٕهمٚم٥م قمٚمامء اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وم٤معم١مرظمقن ٓ 

يًتٓمٞمٕمقن أن يٖمٗمٚمقا اًمٜمٔمر قمـ إطمداث اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م حتدث سم٤مًمٕمدوة 

إٟمدًمًٞم٦م، واًمرطم٤مًم٦م واجلٖمراومٞمقن ٓ يٙمتٛمؾ طمديثٝمؿ اجلٖمراذم قمـ إٟمدًمس إٓ 

 .ي٦مسم٤مًمٕمدوة إٟمدًمس

 ٱٱٱ
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رصالة يف حاجة األٌدلط إىل بز العدوة 

اعم٘م٤مم اًمذي سمٜمقر ؾمٕم٤مدشمف شمٜمجكم اًمٖمامء وشمتّمؾ »: ُمـ إٟمِم٤مء ًم٤ًمن اًمديـ اسمـ اخلٓمٞم٥م

اًمٜمٕمامء، ُمـ ٟمٞمتف ىمد طمّمؾ ُمٜمٝم٤م جل٤مٟم٥م اهلل شمٕم٤ممم آٟمتامء، واشمٗم٘م٧م ُمٜمٝم٤م اعمًٛمٞم٤مت 

ًمذي شمتٗمٞم٠م هذه اجلزيرة اًمٖمرسمٞم٦م أومٞم٤مء ٟمٞمتف اًمّم٤محل٦م وقمٛمٚمف، وشمثؼ وإؾمامء، ُم٘م٤مُم حمؾ أسمٞمٜم٤م ا

سمحًـ اًمٕم٤مىم٦ٌم اقمتامًدا قمغم وقمد اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزل قمغم ظمػمة رؾمٚمف، ودمتٜمل صمامر اًمٜمُّجح ُمـ 

أومٜم٤من آرائف اعمت٠مًم٘م٦م شم٠مًمؼ اًمّمٌح طم٤مزم ريثف وقمجٚمف، وشمتٕمرف طم٤مزم اعمقدود واعمٙمروه قم٤مروم٦م 

ىم٤مه اهلل شمٕم٤ممم حيًؿ إدواء يمٚمام اؾمتنمت، وحيكم ُمقارد اًمٕم٤مومٞم٦م اخلػم واخلػمة ُمـ ىمٌٚمف، أب

يمٚمام أُمرت، ويٕمٗمل قمغم آصم٤مر إـمامع اًمٙم٤مذسم٦م ُمٝمام ظمدقم٧م سمُخّٚمٌٝم٤م وهمّرت، ويْمٛمـ ؾمٕمده 

قمقدة إُمقر إمم أومْمؾ ُم٤م قمٚمٞمف اؾمت٘مرت، ُمٕمٔمؿ ُم٘م٤مُمف اًمذي هق سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ طم٘مٞمؼ، وُمقىمر 

ريؼ، وٓ خيتٚمػ ذم ومْمٚمف اًمٕمٛمٞمؿ وجمده ُمٚمٙمف اًمذي ٓ يٚمتٌس ُمٜمف ذم اًمٗمخر واًمٕمز ط

. اًمٙمريؿ ومريؼ

وإمم هذا وصؾ اهلل شمٕم٤ممم ؾمٕمديمؿ، وطمرس اًمٓم٤مهر اًمٙمريؿ جمديمؿ، وم٘مد وصٚمٜم٤م ... 

يمت٤مسمٙمؿ اًمذي هق قمغم اخلٚمقص وآقمت٘م٤مد قُمٜمْقان، وذم آطمتٞم٤مج قمغم اًمرى واًم٘مٌقل 

أصقًمف، وحيؼ أن سمره٤من، شمٜمٓمؼ سم٤مًمٗمْمؾ ومّمقًمف، وشمِمػم إمم يمرم اًمٕم٘مد ومروقمف اًمزيمٞم٦م و

يٜم٥ًم إمم ذًمؽ اًمٗمخر إصٞمؾ حمّمقًمف، قمرومتٛمقٟم٤م سمام ذه٥م إًمٞمف قمٞمًك سمـ احلًلم ُمـ 

اخلالف اًمذي ارشمٙمٌف، وؾمٌٞمؾ اًمّمقاب اًمذي اٟمتٙمٌف، وشمٜمٌٝمقن قمغم ُم٤م طمده احلؼ ذم ُمثؾ 

ذًمؽ وأوضمٌف، طمتك ٓ يّمؾ أطمد ُمـ ضمٝمتٜم٤م ؾمٌٌف، وٓ ئم٤مهره ُمٝمام ٟمدسمف، وٓ يًٕمػ ذم 

وم٤مؾمتقومٞمٜم٤م ُم٤م اؾمتدقم٤مه ذًمؽ اًمٌٞم٤من اًمٍميح وضمٚمٌف، وظمٓمف اًم٘مٚمؿ اًمٗمّمٞمح اإليقاء ـمٚمٌف، 

ويمتٌف، وًمٞمٕمٚمؿ ُم٘م٤مُمٙمؿ وهق ُمـ أص٤مًم٦م اًمٜمٔمر همٜمل قمـ اإلقمالم، وًمٙمـ ٓسمد ُمـ 

آؾمؽماطم٦م سم٤مًمٙمالم، واًمتٜمٗمس سمٜمٗمث٤مت إىمالم، أٟمٜم٤م إٟمام ٟمجري أُمقرٟم٤م ُمع هذا اًمٕمدو اًمٙم٤مومر 

ُمّم٤مدُمف شمٞم٤مره، قمغم شمٕمداد أىمٓم٤مره، واشم٤ًمع سمراريف اًمذي رُمٞمٜم٤م سمجقاره، وسمٚمٞمٜم٤م واحلٛمد هلل ب

وسمح٤مره، سم٠من شمٙمقن إُم٦م اعمحٛمدي٦م سم٤مًمٕمدوشملم حت٧م ووم٤مق، وأؾْمقاُق اًمٜمِّٗم٤مق همػم ذات 



َٟمٗم٤مق، واجلامهػم حت٧م قمٝمد هلل شمٕم٤ممم وُمٞمث٤مق، ومٛمٝمام شمٕمّرومٜم٤م أن اصمٜملم اظمتٚمػ ُمٜمٝمام 

واىمٕمف، وقمٔمٛم٧م ًمديٜم٤م ُمقاىمٕمف،  سم٤مًمٕمدوشملم قَمْ٘مد، ووىمع سمٞمٜمٝمام ذم ىمٌقل اًمٓم٤مقم٦م رد، ؾمـ٤مءٟم٤م

وؾم٠مًمٜم٤م أن يتدارك اخلْرَق راىِمُٕمف، عم٤م ٟمتقىمٕمف ُمـ اًمتِم٤مهمؾ قمـ ٟمٍمٟم٤م، وشمٗمرغ اًمٕمدو إمم 

ضٟم٤م، ومٙمٞمػ إذا وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م ذم ص٘مٕمٜم٤م وىُمٓمرٟم٤م، إٟمام هل ؿمٕمٚم٦م ذم سمٕمض سمٞمقشمٜم٤م وىمٕم٧م، 

يٕمقد ضمٜم٤َمه٤م،  وطم٤مدصم٦م إمم ضمٝمتٜم٤م أذقم٧م، وإن يم٤من ًمًقاٟم٤م ًمٗمٔمٝم٤م ومٚمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م، وقمغم وـمٜمٜم٤م

ومٜمحـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم إـمٗم٤مئٝم٤م وإمخ٤مده٤م، وأؾمٕمك ذم إصالح وم٤ًمده٤م، واعمٜم٤مسمرة قمغم 

يمٗمٝم٤م واؾمئ٤ًمده٤م وُم٤م اًمٔمـ سمدار ومًد سُم٤مهب٤م، وآُم٤مل رصم٧م أؾم٤ٌمهب٤م، وضمزيرة ٓ شمًت٘مٞمؿ 

أطمقال ُمـ هب٤م إٓ سم٤مًمًٙمقن، وؾمٚمؿ اًمٕمدو اعمٖمرور اعمٗمتقن، طمتك شُم٘م٣م ُمٜمف سم٢مقم٤مٟمتٙمؿ 

وٓمراهب٤م إٟمام هق داء ٟمًتٜمٍم ُمـ رأيٙمؿ ومٞمف سمٓمٌٞم٥م، وهدف ظمٓم٥م ٟمرُمٞمف اًمديقن، وإن ا

ُمـ قمزُمٙمؿ سمًٝمؿ ُمّمٞم٥م، وأُمر ٟميع ذم شمداريمف إمم ؾمٛمٞمع ًمٚمدقم٤مء جمٞم٥م، وٟمحـ ومٞمف يد 

أُم٤مم يديمؿ، وُم٘مّمدٟم٤م ومٞمف شمٌع ًم٘مّمديمؿ، وشمٍمومٜم٤م قمغم طمد إؿم٤مرشمٙمؿ ضم٤مر، وقمزُمٜم٤م إمم 

.   ُمتقارُمٜمتٝمك ُمرو٤مشمٙمؿ ُمت٤ٌمر، وقم٘مدٟم٤م ذم ُمِم٤ميٕم٦م أُمريمؿ همػم

وىمد يمٜم٤م ٕول اشمّم٤مل هذا اخلؼم، اًم٘مٌٞمح اًمٕملم وإصمر، سم٤مدرٟم٤م شمٕمريٗمٙمؿ سمجٛمٞمع ُم٤م 

اشمّمؾ سمٜم٤م ذم ؿم٠مٟمف، ومل ٟمٓمق قمٜمٙمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ إهاره وٓ إقمالٟمف، وسمٕمثٜم٤م رؾمقًمٜم٤م إمم سم٤مسمٙمؿ 

اًمٕمكم ٟمٕمتد سمًٚمٓم٤مٟمف وٟمردمل متٝمٞمد هذا اًمقـمـ سمتٛمٝمٞمد أوـم٤مٟمف، وسم٤مدرٟم٤م سم٤معمخ٤مـم٦ٌم ُمـ 

شمف ُمـ أهؾ ُمرسمٚم٦م وأؾمٓمٌقٟم٦م ٟمث٧ٌم سمّم٤مئرهؿ ذم اًمٓم٤مقم٦م وٟم٘مقهي٤م، وٟمٕمدهؿ وضم٧ٌم خم٤مـم٥م

سمتقضمٞمف ُمـ حيٗمظ ضمٝم٤مهتؿ وحيٛمٞمٝم٤م، وقمجٚمٜم٤م إمم سمٕمْمٝم٤م ُمدًدا ُمـ اًمرُم٤مة واًمًالح ًمٞمٙمقن 

ذًمؽ قمدة ومٞمٝم٤م، وقمٛمٚمٜم٤م ُم٤م أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إقمامل اًمتل ُيْزًمُِػ هب٤م ويرشمْمٞمٝم٤م، ويمٞمػ 

عمذظمقرة، واًمٗمئ٦م اعمٜمّمقرة، واًم٤ٌمـمؾ هاب خيدع، ٓ ٟمٔم٤مهر أُمريمؿ اًمذي هق اًمٕمدة ا

واحلؼ إًمٞمف ُيرضمع، واًمٌٖمل يردع ويٍمع، ويمؿ شم٘مدم ذم اًمدهر ُمٜمتز ؿمذ قمـ اًمٓم٤مقم٦م، 

وظمرج قمـ اجلامقم٦م، وخم٤مًمػ قمغم اًمدول، ذم اًمٕمّمقر إول، هبرج احلؼ زائٗمف، ورمج٧م 

، وٟم٤ٌم سمف حمٚمف، ؿمٝمـ٥م إؾمٜم٦م ـم٤مئٗمف، وأظمذت قمٚمٞمف اًمْمٞم٘م٦م وه٤مدُه وشمٜم٤مئٗمف، ومت٘مٚمص فمٚمف

ويمام ىم٤مل يذه٥م اًم٤ٌمـمؾ وأهٚمف، ٓؾمٞمام وؾمٕم٤مدة ُمٚمٙمٙمؿ ىمد وـم٠مت اعم٤ًمًمؽ وُمّٝمدهت٤م، 



وىمٝمرت إقمداء وشمٕمٌدهت٤م، وأـمٗم٠مت ضمداول ؾمٞمقومٙمؿ اًمٜم٤مر اًمتل أوىمدهت٤م، ويم٠من سم٤مُٕمقر 

إذا أقمٛمٚمتؿ ومٞمٝم٤م رأيٙمؿ اًمًديد وىمد قم٤مدت إمم ظمػم أطمقاهل٤م، واًمٌالد سمُٞمٛمـ شمدسمػميمؿ ىمد 

ر ُمـ اقمتالهل٤م، وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢مٟمام ٟمحـ قمغم شمٙمٛمٞمؾ ُمرو٤مشمٙمؿ ُم٤ٌمدرون، ؿمٗمك ُم٤م فمف

وذم أهمراوٙمؿ اًمديٜمٞم٦م واردون وص٤مدرون، وإلؿم٤مرشمٙمؿ اًمتل شمتْمٛمـ اخلػم واخلػمة 

ُمٜمتٔمرون، قمٜمدٟم٤م ُمـ ذًمؽ قم٘م٤مئد ٓ حيتٛمؾ ٟمّمٝم٤م اًمت٠مويؾ، وٓ ي٘مٌؾ صحٞمحٝم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ، 

ه٤مر ٓ حتت٤مج إمم دًمٞمؾ، واهلل شمٕم٤ممم ومٚمتٙمـ ُأسمقشّمٙمؿ ُمـ ذًمؽ قمغم أووح ؾمٌٞمؾ، ومِمٛمس اًمـ

ٜمّل ًمٙمؿ قمقائد اًمْمٜمع اجلٛمٞمؾ، طمتك ٓ يدع قمزُمٙمؿ ُمٖمّمقسًم٤م إٓ رّده، وٓ صَمْٚماًم ذم صمٖمر  ًَ ُي

ه، وٓ قمرىًم٤م ُمـ اخلالف إٓ ضمّده، وهق ؾمٌح٤مٟمف  اًمديـ إٓ ؾمده، وٓ هدوًم٤م ُمتٕم٤مصًٞم٤م إٓ َهدًّ

خيّمٙمؿ ورمح٦م اهلل ؾمالم اًمٙمريؿ يٌ٘مل ُمٚمٙمٙمؿ ويّمؾ ؾمٕمده وُيٕمكم أُمره وحيرس جمده، وال

.  شوسمريم٤مشمف، اٟمتٝمك

 . وُم٤م يٚمٞمٝم٤م 438، ص 4ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م، ج : اٟمٔمر اعم٘مري

 



كتاب يوصف بَ تاعفني بالفتح يف واقعة الشالقة إىل العدوة 

أُم٤م سمٕمد محد اهلل شمٕم٤ممم اعمتٙمٗمؾ سمٜمٍم أهِؾ ديٜمف اًمذي ارشمْم٤مه، واًمّمالة واًمًالم قمغم »

م ظمٚم٘مف وَأْهاه، وم٢منَّ اًمٕمدو اًمٓم٤مهمٞم٦م ًمٕمٜمف اهلل عم٤م ىمُرسمٜم٤م ُمـ ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد أومْمؾ رؾمٚمف وأيمر

ٟم٤مه سملم اإلؾمالم واجلزي٦م واحلرب، وم٤مظمت٤مر احلرب  مِح٤مه، وشمقاوَمْ٘مت٤م سم٢مزائف ًَم٘مٜم٤َّمه اًمدقمقة وظمػمَّ

ومقىمَع آشمٗم٤مق سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف قمغم اعمالىم٤مة ذم يقم آصمٜملم اًمراسمع قمنم ًمرضم٥م وىم٤مل اجلٛمٕم٦م قمٞمُد 

قمٞمُد اًمٞمٝمقد وذم قمًٙمرٟم٤م ُمٜمٝمؿ ظمٚمؼ يمثػم وإطمد قمٞمدٟم٤م ٟمحـ ومتٗمرىمٜم٤م اعمًٚمٛملم واًم٧ًٌم 

قمغم ذًمؽ واوٛمر اًمٚمٕملم ظِمالَف ُم٤م ذـمٜم٤مه وقمٚمٛمٜم٤م أهنؿ أهؾ ظمدع وٟم٘مِض قمٝمقد وم٠مظمذٟم٤م 

أه٦ٌم احلرب هلؿ وضمٕمٚمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٞمقن ًمػمومٕمقا إًمٞمٜم٤م أطمقاهلؿ وم٠مشمتٜم٤م إٟم٤ٌمء ذم ؾمحر يقم 

ن اًمٕمدو ىمد ىمّمد سمجٞمقؿمف ٟمحق اعمًٚمٛملم يرى اجلٛمٕم٦م احل٤مدي قمنم ُمـ رضم٥م اعمذيمقر سم٤م

أٟمف ىمد اهمتٜمؿ وُمرصَتف ذم ذًمؽ احللم وم٤مٟمتَدسم٧م إًمٞمف أسمٓم٤مل اعمًٚمٛملم وومرؾم٤من اعمج٤مهديـ 

٧م ضمٞمقش اعمًٚمٛملم ذم ضمٞمقؿمٝمؿ  ٤مه٤م وشمٖمدشمف ىمٌؾ أن يتٕمِم٤مه٤م، واْٟم٘مْمَّ ْتف ىمٌؾ أن يَتَٖمِمَّ ومتَٖمِمَّ

شمف، ووصم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ وصمقب إ ؾمـد قمغم ومريًتف، وىمّمدٟم٤م سمرايتٜم٤م اٟم٘مْم٤مض اًمٕم٘م٤مب قمغم قَمِ٘مػَمِ

اًمًٕمٞمدة اعمٜمّمقرة، ذم ؾم٤مئر اعمِم٤مهد اعمِمٝمقرة، ذم ضمٞمقش عمتقٟم٦م ٟمحق اًمٗمقٟمش ومٚمام أسمٍم 

اًمٜمّم٤مرى رايتٜم٤م اعمِمتٝمرة اعمٜمتنمة وٟمٔمروا إمم ُمرايمٌٜم٤م اعمٜمتٔمٛم٦م اعمٔمٗمرة، وهمِِمَٞمْتٝمؿ سُمروُق 

َٗم٤مح، وأفمٚمتٝمؿ ؾمح٤مئ٥م اًمرُم٤مح وزًمزًم٧ْم طمقاومر ظُمٞمقهلؿ رقمق د اًمٓمٌقل سمذًمؽ اًمَٗمٞم٤َّمِح، اًمّمِّ

اًمتحؿ اًمٜمّم٤مرى سمٓم٤مهمٞمتٝمؿ اًمٗمقٟمش ومحٚمقا قمغم اعمًٚمٛملم محٚم٦ًم ُُمٜمٙمرة ومتٚم٘م٤مهؿ اعمراسمٓمقن 

سمٜمٞم٦م ص٤مدىم٦ٍم ظم٤مًمّم٦م ومهؿ قم٤مًمٞم٦م ومٕمّمٗم٧م ريح احلرب، وَويَمَٗم٧م ِدَيُؿ اًمًٞمقف واًمرُم٤مح 

مم سم٤مًمٓمٕمـ واًميب، وـم٤مطم٧م اعمٝم٩م، وأىمٌؾ ؾمٞمؾ اًمدُم٤مء ذم هقج، وٟمزل ُمـ ؾمامء اهلل ع

أوًمٞم٤مئف اًمٜمٍم اًمٕمزيز واًمٗمرج، ووممَّ اًمٗمقٟمش ُمٓمٕمقًٟم٤م ذم إطمدى ريمٌتٞمف، ـمٕمٜم٦م أوم٘مدشمف 

إطمدى ؾم٤مىمٞمف، ذم مخًامئ٦م وم٤مرس ُمـ ُم٤مئ٦م وصمامٟملم أًمػ وم٤مرس وُم٤مئتل أًمػ راضمؾ، ىم٤مدهؿ 

اهلل إمم اعمّم٤مرع واحلَْتػ اًمٕم٤مضمؾ، وختٚمَّص ًمٕمٜمف اهلل امم ضمٌؾ هٜم٤مًمؽ وٟمٔمر اًمٜمٝم٥م واًمٜمػمان 

يمؾ طم٤مٟم٥م وهق ُمـ أقمغم اجلٌؾ يٜمٔمره٤م ؿمزًرا، مل جيد قمٜمٝم٤م صؼما، وٓ يًتٓمٞمع ذم حمٚمتف ُمـ 



قمٜمٝم٤م دوم٤مقًم٤م وٓ هل٤م ٟمٍما وم٠مظمذ يدقمق سم٤مًمثٌُّقر واًمقيؾ، ويرضمق اًمٜمج٤مة ذم فمالم اًمٚمٞمؾ وأُمػم 

اعمًٚمٛملم سمحٛمد اهلل ىمد صم٧ٌَم ذم وؾمط ُمرايمٌف اعمٔمٗمرة، حت٧م فمالل سمٜمقده اعمٜمنمة ُمٜمّمقر 

َح  اجلٝم٤مد، ُمقومقر إقمداد، يِمٙمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُم٤م ُمٜمحف ُمـ ٟمٞمؾ اًم١ًمال واعمراد، وىمد ؾمـرَّ

٤ٌَمهَب٤م، وشُمريف رأي اًمٕملم دُم٤مره٤م  اًمٖم٤مرات ذم حمالهتؿ هتدم سمٜم٤مءه٤م وشمًتٚمؿ ذظم٤مئره٤م واؾم

وهن٤مهب٤م، واًمٗمقٟمش يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ٟمٔمر اعَمْٖمٌِمِّ قمٚمٞمف ويٕمض همٞمًٔم٤م وأؾمًٗم٤م قمغم أٟم٤مُمؾ يمٗمٞمف، وطملم 

ومرار، قم٤مد رؤؾم٤مء إٟمدًمس اعمٜمٝمزُمقن ٟمحق سمٓمٚمٞمقس واًمٖم٤مر، مت٧م اهلزيٛم٦م وشمت٤مسَمع ال

اد، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمٕمتٛمد  وشمراضمٕمقا طمذًرا ُمـ اًمٕم٤مر ومل يث٧ٌم ُمٜمٝمؿ همػم زقمٞمؿ اًمرؤؾم٤مء واًمُ٘مقَّ

 وضمراح، ومٝمٜم٠مُه سم٤مًمٗمتح 
ٍ
سمـ قم٤ٌمد، وم٠مشمك إمم أُمػم اعمًٚمٛملم وهق ُمٝمٞمُض اجلٜم٤مح، ُمـريض قمٜم٤مء

ا ٓ هيدأ وٓ يٜم٤مم، وُم٤مت ُمـ اجلٛمٞمؾ، واًمّمٜمع اجلٚمٞمؾ، وشمًٚمؾ اًمٗمقن ش حت٧م اًمٔمالم، وم٤مرًّ

اخلٛمًامئ٦م وم٤مرس اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف سم٤مًمٓمريؼ أرسمٕمامئ٦م ومٚمؿ يدظمؾ ـمٚمٞمٓمٚم٦م إٓ ذم ُم٤مئ٦م وم٤مرس 

.  شواحلٛمد هلل قمغم ذًمؽ يمثػًما
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  1صورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ودُ العدوة األٌدلضية 
 2 صورة

 

 

 

 

 

لجزيرة الخضراء ا

● 

جبل طارق 

● 

 

طريف 

● 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة لضاحن املػزب وَ صاحن األٌدلط 
تصويز الباحح 

 3 صورة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وديٍيت اجلشيزة اخلضزاء وطزيف وَ صاحن املػزب 
تصويز الباحح 

4 صورة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ألٌدلضية تغققات صاحن العدوة ا
 5صورة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبن طارق  
 6 صورة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

جشيزة طزيف 
 7 صورة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1خزيطة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2خزيطة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3خزيطة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4خزيطة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5خزيطة 
 



 

 

وضجد اجلشيزة اخلضزاء 
 Residencial La Florida II كٍيضة

تصويز الباحح 
 8صورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ووقع وضجد اجلشيزة اخلضزاء 

تصىيي الباحح 
 9صورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

عاِد قرب 
 10صورة 



 

 

 

 

 

عاِد قرب 
 11صورة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12صورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
باب عزيػ 

 13صورة 

 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 16صورة 

 

  14صورة 
 

 15صورة 
 



 

 

 

 

 

 

 

رؤوظ لضّاً ووقذوفات 
 17صورة 

 



 ثار لبعض السقوفآ

 صحقػة خـجر

 18صورة 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إكاء لتحضر األدوية

 19ة صور
 

 مؾعؼة الصقدالين

 مؾؼاط



 

 

متجاه لزجن عزبي اكتغف ولاٌْ بعض األثار اإلصالوية 
تصويز الباحح 

 20صورة 



   

 

 

 
قـديل  

 من الـحاس

  نماذج لقناديل

 فخارمن ال
 

 21صورة 

كامذج لؼـاديل  

 من الػخار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فدارية أواٌي 
 22صورة 



 

 

 

 

 

 

فدارية أواٌي 
 22صورة 



 

 

 

وصٍوعات وعدٌية 
 23صورة 



 

 

 

ة الذِب لوح لصٍاع
 24صورة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

اً ـــــأخت
 25صورة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

مما كاُ يلتب عمى املضلوكات 
  26صورة 

 



 

 

 27صورة 



 

 

 28صورة 



 

 29صورة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30صورة 

 



 

 

 قائىة املصادر واملزاجع 

: ادر ـــــاملص
 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ -1

  :ضاعيابن األبار، أبو عبداهلل حمؿد بن عبداهلل بن أبو بؽر الق

، ُمٓمٌققم٤مت جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 1إقمت٤مب اًمٙمت٤مب، حت٘مٞمؼ ص٤مًمح إؿمؽم، ط  -2

  .م1961/ هـ1380دُمِمؼ، 

، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، 1حتٗم٦م اًم٘م٤مدم، أقم٤مد سمٜم٤مءه إطم٤ًمن قم٤ٌمس، ط  -3

 .م1986/ هـ1406ًمٌٜمـ٤من، 

  .م1985، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، 2احلٚم٦م اًمًػماء، حت٘مٞمؼ طمًلم ُم١مٟمس، ط  -4

، 1قمجؿ ذم أصحـ٤مب اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم أيب قمكم اًمّمدذم ريض اهلل قمٜمف، ط امل -5

  .م2000/ هـ1420ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمقر ؾمٕمٞمد، 

 :ابن األثر، ادبارك بن حمؿد اجلزري

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، حت٘مٞمؼ ـم٤مهر أمحد اًمزاوي وحمٛمقد حمٛمد  -6

 .اًمٓمٜم٤مطمل، دار اًم٤ٌمز

  :الشقباين  بن حمؿد اجلزريابن األثر، عز الدين عيل

 .أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع -7

اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمتـ٤مريخ، اقمتٜمك سمف أسمق صٝمٞم٥م اًمٙمرُمل، سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م،  -8

 .اًمري٤مض



  :حمؿديوشف بن ابن األمحر، أبو الولقد إشامعقل بن 

ن، حت٘مٞمؼ حمٛمد روقان اًمداي٦م، ط ٟمثػم اجلامن ذم ؿمٕمر ُمـ ٟمٔمٛمٜمل وإيـ٤مه اًمزُم٤م -9

  .م1976/ هـ1396، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾمـ٤مًم٦م، سمػموت، 1

ٟمثػم ومرائد اجلامن ذم ٟمٔمؿ ومحقل اًمزُم٤من، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ حمٛمد روقان اًمداي٦م،  -10

 .م1967دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

  :اإلدريز، أبو عبداهلل حمؿد بن حمؿد بن عبداهلل

، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، 1ة اعمِمت٤مق ذم اظمؽماق أوم٤مق، ط يمت٤مب ٟمزه -11

 .م1989/ هـ1409

  :ابن األزرق، حمؿد األكدلز

سمدائع اًمًٚمؽ ذم ـم٤ٌمئع اعمٚمؽ، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اًمٙمريؿ، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م  -12

 .ًمٚمٙمت٤مب، ًمٞمٌٞم٤م، شمقٟمس

  :اإلصبقيل، أبو الولقد إشامعقل بن حمؿد

، دار اعمدين 1قمٌداًمرطمٞمؿ قمًٞمالن، ط اًمٌديع ذم وصػ اًمرسمٞمع، حت٘مٞمؼ قمٌداهلل  -13

 .م1987/ هـ1407ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ضمدة، 

  :اإلصبقيل، أبو بؽر حمؿد بن خر األموي

ومٝمرؾم٦م ُم٤م رواه قمـ ؿمٞمقظمف ُمـ اًمدواويـ اعمّمٜمٗم٦م ذم ضوب اًمٕمٚمؿ وأٟمقاع  -14

اعمٕم٤مرف، اقمتٜمك سمف اًمِمٞمخ ومرٟمًِمٙمف ىمداره زيديـ وظمٚمٞم٤من رسم٤مرة ـمرهمقه، ط 

 .م1997/هـ1417اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة،  ، ُمٙمت٦ٌم3

  :اإلصبقيل، أبو حمؿد ابن اخلراط

اظمتّم٤مر اىمت٤ٌمس إٟمقار، حت٘مٞمؼ إيٛمٞمٚمٞمق ُمقًمٞمٜم٤م وظم٤مصمٞمٜمتق سمقؾمؽ سمٞمال، اعمجٚمس  -15

 .م1990إقمغم ًمألسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٕمٝمد اًمتٕم٤مون ُمع اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، ُمدريد، 



  :األصػفاين، أبو الؼاشم احلسني بن حمؿد ادعروف بالراغب

اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت،  -16

 . ًمٌٜم٤من

  :ابن أيب أصقبعة، موفق الدين أمحد بن الؼاشم السعدي اخلزرجي

قمٞمقن إٟم٤ٌمء ذم ـمٌ٘م٤مت إـم٤ٌمء، حت٘مٞمؼ ٟمزار رو٤م، ُمٜمِمقرات دار ُمٙمت٦ٌم  -17

 .م1965احلٞم٤مة، سمػموت، 

: (هـ483ت )س األمر عبداهلل بن بؾؼني بن بادي

ُمذيمرات إُمػم قمٌداهلل آظمـر ُمٚمقك سمٜمل زيري سمٖمرٟم٤مـم٦م اعمًامة سمٙمت٤مب  -18

 .م1955، حت٘مٞمؼ ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل، دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم، شاًمتٌٞم٤من»

  :أبو بحر، صػوان بن إدريس التجقبي

زاد اعم٤ًمومر وهمرة حمٞم٤م إدب اًم٤ًمومر، أقمده وقمٚمؼ قمٚمٞمف قمٌداًم٘م٤مدر حمداد، دار  -19

 .م1970وت، ًمٌٜم٤من، اًمرائد اًمٕمريب، سمػم

  :ابن بسام، أبو احلسن عيل بن بسام الشـسيـي

، دار اًمٖمرب 1اًمذظمػمة ذم حم٤مؾمـ أهؾ اجلزيرة، حت٘مٞمؼ إطم٤ًمن قم٤ٌمس، ط  -20

 .م2000اإلؾمالُمل، سمػموت، 

  :(هـ578 - 494 )ابن بشؽوال، أبو الؼاشم خؾف بن عبدادؾك 

ح اًمديـ يمت٤مب اًمّمٚم٦م ذم شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، ىمدم ًمف ووٌٓمف صال -21

 .م2003/ هـ1423سمػموت،  ،، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمّمـري٦م، صٞمدا1اهلقاري، ط 

: (هـ739ت )البغدادي، عبد ادممن بن عبد احلق 

ُمراصد آـمالع قمغم أؾمٛمـ٤مء إُمٙمٜم٦م واًمٌ٘م٤مع، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، ط  -22

 .م1954/ هـ 1373، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، 1



: (هـ487ت )العزيز البؽري، أبو عبقد عبداهلل بن عبد

حت٘مٞمؼ قمٌداًمرمحـ  ،شاعم٤ًمًمؽ واعمامًمؽ»ضمٖمراومٞم٦م إٟمدًمـس وأوروسم٤م ُمـ يمت٤مب  -23

، دار اإلرؿم٤مد ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، 1قمكم احلجل، ط 

 .م1968/ هـ1387

: التاديل، أبو العباس أمحد بن عبدالسالم اجلراوي

، حت٘مٞمؼ شيقان اًمٕمربخمتٍم يمت٤مب صٗمقة إدب وٟمخ٦ٌم د»احلامؾم٦م اعمٖمرسمٞم٦م  -24

 .م1991/ هـ1411، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، 1حمٛمد روقان اًمداي٦م، ط 

: التـبؽتي، أمحد بابا بن أمحد بن عؿر

، ُمٜمِمقرات 1ٟمٞمؾ آسمتٝم٤مج سمتٓمريز اًمدي٤ٌمج، إؿمـراف قمٌداحلٛمٞمد اهلراُم٦م، ط  -25

 .م1989يمٚمٞم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م، ـمراسمٚمس، 

: ابن جؾجل، شؾقامن بن حسان األكدلز

ت إـم٤ٌمء واحلٙمامء، حت٘مٞمؼ وم١ماد ؾمٞمد، ُمٓمٌٕم٦م اعمٕمٝمد اًمٕمٚمٛمل اًمٗمرٟمز ـمٌ٘م٤م -26

 .م1955ًممصم٤مر اًمنمىمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

: (هـ456 - 384)ابن حزم، عيل بن أمحد بن شعقد األكدلز 

مجٝمرة أٟم٤ًمب اًمـٕمرب، ُمٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن، دار اًمٙمت٥م اًمٕمـٚمٛمٞم٦م،  -27

 .سمػموت، ًمٌٜمـ٤من

، اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م 1ق إطم٤ًمن قم٤ٌمس، ط رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم إٟمدًمز، حت٘مل -28

 .م1980/ هـ1401ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، سمػموت، 

: (هـ626ت )احلؿوي، ياقوت بن عبداهلل 

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 1ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، حت٘مٞمؼ ومريد قمٌداًمٕمزيز اجلٜمدي، ط  -29

 .م1990/هـ1410سمػموت، ًمٌٜم٤من، 



: (هـ488ت )احلؿقدي، فتوح بن عبداهلل األزدي 

ىمتٌس ذم ذيمـر وٓة إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ روطمٞم٦م قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقذم، ط ضمذوة امل -30

 .م1997/ هـ1417، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمـٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1

: احلؿري، حمؿد بن عبداهلل

صٗم٦م ضمزيرة إٟمدًمس ُمٜمتخ٦ٌم ُمـ يمتـ٤مب اًمروض اعمٕمٓم٤مر ذم ظمؼم إىمٓم٤مر،  -31

/ هـ1408ن، ، دار اجلٞمؾ، سمػموت، ًمٌٜم٤م2ٟمِمـر وشمّمحٞمح ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل، ط 

 .م1988

: ابن حقان، حقان بن خؾف الؼرضبي

، ُمريمز اعمٚمؽ 1اًمًٗمر اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ حمٛمقد قمكم ُمٙمل، ط  -32

 .م2003 / هـ1424ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، اًمري٤مض، 

اعم٘متٌس ذم أظم٤ٌمر سمٚمد إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ قمٌداًمرمحـ قمكم احلجل، دار اًمث٘م٤موم٦م،  -33

 .سمػموت، ًمٌٜم٤من

ؿم٤معمٞمت٤م، اعمٕمٝمد إؾم٤ٌمين اًمٕمريب . اعم٘متٌس، اجلزء اخل٤مُمس، اقمتٜمك سمٜمنمه ب -34

 .م1979ًمٚمث٘م٤موم٦م، يمٚمٞم٦م أداب سم٤مًمرسم٤مط، ُمدريد، 

: ابن خاقان، الػتح بن حمؿد اإلصبقيل

ىمـالئد اًمٕم٘مٞم٤من ذم حم٤مؾمـ إقمٞم٤من، شم٘مديؿ حمٛمد اًمٕمٜم٤ميب، دار اًمٙمت٥م اًمقـمٜمٞم٦م،  -35

 .م1966/ هـ1386شمقٟمس، 

: (م1374/ هـ776ت )شان الدين السؾامين ابن اخلطقب، ل

، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل، 2اإلطم٤مـم٦م ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌداهلل قمٜم٤من، ط  -36

 .م1973/ هـ1393اًم٘م٤مهرة، 

أوص٤مف اًمٜم٤مس ذم اًمتقاريخ واًمّمالت، حت٘مٞمؼ حمٛمد يمامل ؿم٤ٌمٟم٦م، ُمٓمٌٕم٦م  -37

 .ومْم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م، اعمٖمرب



، 1ىمٞمؼ حمٛمد اًمنميػ ىم٤مهر، ط ديقان اًمّمٞم٥م واجلٝم٤مم واعم٤ميض واًمٙمٝم٤مم، شمح -38

 .م1973اًمنميم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اجلزائر، 

، 1ديقان ًم٤ًمن اًمديـ سمـ اخلٓمٞم٥م اًمًٚمامين، صٜمٕمف وطم٘م٘مف حمٛمد ُمٗمت٤مح، ط  -39

 .م1989/ هـ1409دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، 

روو٦م اًمتٕمريػ سم٤محل٥م اًمنميػ، قم٤مروف سم٠مصقًمف وقمٚمؼ طمقاؿمٞمف حمٛمد  -40

 .م1970، دار اًمث٘م٤موم٦م، سمػموت، 1يمت٤مين، ط ال

، ُمٙمت٦ٌم 1رحي٤مٟم٦م اًمٙمت٤مب وٟمجٕم٦م اعمٜمتـ٤مب، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌداهلل قمٜم٤من، ط  -41

 .م1981  -م1980/ هـ 1401  -هـ1400اخلـ٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة، 

يمت٤مب أقمامل إقمالم ذم ُمـ سمقيع ىمٌؾ آطمتالم ُمـ ُمٚمقك اإلؾمالم، حت٘مٞمؼ  -42

 .م2006/ هـ1426ٟمٞم٦م، اًم٘م٤مهـرة، ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمدي

يمٜم٤مؾم٦م اًمديم٤من سمٕمد اٟمت٘م٤مل اًمًٙم٤من، حت٘مٞمؼ حمٛمد يمامل ؿم٤ٌمٟم٦م، وزارة اًمث٘م٤موم٦م،  -43

 .ُمٍم

اًمٚمٛمح٦م اًمٌدري٦م ذم اًمدوًم٦م اًمٜمٍمي٦م، صححف حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، اعمٓمٌٕم٦م  -44

 .هـ1347اًمًٚمٗمٞم٦م، اًم٘مـ٤مهرة، 

ة، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م ُمٕمٞم٤مر آظمتٞم٤مر ذم ذيمر اعمٕم٤مهد واًمدي٤مر، حت٘مٞمؼ حمٛمد يمامل ؿم٤ٌمن -45

 .م2002/هـ1423اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

ٟمٗم٤مو٦م اجلراب ذم قمالًم٦م آهمؽماب، حت٘مٞمؼ أمحد خمت٤مر اًمٕم٤ٌمدي، دار اًمٙم٤مشم٥م  -46

 .اًمٕمريب ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة

: (هـ808ت )ابن خؾدون، عبدالرمحن بن حمؿد احلرضمي 

واًمؼمسمر وُمـ  شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون اعمًٛمك ديقان اعمٌتدأ واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمرب -47

، دار اًمٗمٙمر 1قم٤مسهؿ ُمـ ذوي اًمِم٠من إيمؼم، حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ؿمح٤مدة، ط 

 .م1981/ هـ1401ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، 



: ابن خؾؽان، صؿس الدين أمحد بن حمؿد

وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من، حت٘مٞمؼ إطم٤ًمن قم٤ٌمس، دار اًمث٘م٤موم٦م،  -48

 .سمػموت، ًمٌٜم٤من

: (الثاين عرش ادقالدي -الؼرن السادس اهلجري )أبو اخلر االصبقيل 

قمٛمدة اًمٓمٌٞم٥م ذم ُمٕمروم٦م اًمٜم٤ٌمت، حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٕمريب اخلٓم٤ميب، ُمٓمٌققمـ٤مت  -49

 .أيم٤مديٛمٞم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م

: ابن الدالئي، أمحد بن عؿر بن أكس العذري

ٟمّمقص قمـ إٟمدًمس ُمـ يمت٤مب شمرصٞمع إظم٤ٌمر وشمٜمقيع أصم٤مر واًمًٌت٤من ذم  -50

اعم٤ًمًمؽ إمم مجٞمع اعمامًمؽ، حت٘مٞمؼ قمٌداًمٕمزيز إهقاين، ُمٕمٝمد همرائ٥م اًمٌٚمدان و

 .م1965اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ُمدريد، 

: ابن أبو ديـار، حمؿد بن أبو الؼاشم الرعقـي

، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمتٞم٘م٦م، 3اعم١مٟمس ذم أظم٤ٌمر أومري٘مٞم٤م وشمقٟمس، حت٘مٞمؼ حمٛمد ؿمامم، ط  -51

 .هـ 1387شمـقٟمس، 

: (هـ748ت )الذهبي، صؿس الدين حمؿد بن أمحد 

، 1شم٤مريخ اإلؾمالم ووومٞم٤مت اعمِم٤مهػم واإلقمالم، حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ط  -52

 .م2003/ هـ1424دار اًمٖمرب اإلؾمـالُمل، سمػموت، 

ؾمـػم أقمالم اًمٜمٌالء، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وآظمرون، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  -53

 .سمػموت

 ،1ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙم٤ٌمر قمغم اًمٓمٌ٘م٤مت وإقمّم٤مر، حت٘مٞمؼ ـمٞم٤مر آًمتك ىمقٓج، ط  -54

ُمٜمِمقرات ُمريمز اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمع ًمقىمػ اًمدي٤مٟم٦م اًمؽميمل، اؾمت٤مٟمٌقل، 

 .م1995/ هـ1416



: ابن رزين التجقبي

، 2ومْم٤مًم٦م اخلقان ذم ـمٞمٌـ٤مت اًمٓمٕم٤مم وإًمقان، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ ؿم٘مرون، ط  -55

 .م، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت1984

: الرعقـي، أبو احلسن عيل بن حمؿد

حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ ؿمٌقح، وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد سمرٟمـ٤مُم٩م ؿمٞمقخ اًمرقمٞمٜمل،  -56

/ هـ1381إطمٞم٤مء اًمؽماث اًم٘مديؿ، دُمِمؼ،  ةاًم٘مقُمل، ُمٓمٌققمـ٤مت ُمديري

 .م1962

: الزبقدي، أبو بؽر حمؿد بن احلسن

ـمٌ٘مـ٤مت اًمٜمحقيلم واًمٚمٖمقيلم، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، دار اعمٕم٤مرف،  -57

 .ُمٍم

: ابن الزبر، أمحد بن إبراهقم

حت٘مٞمؼ قمٌداًمًالم اهلراس واًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد أقمراب، وزارة صٚم٦م اًمّمٚم٦م،  -58

 .م1993/ هـ1413إوىمـ٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞمـ٦م، 

: ابن أيب زرع، عيل ابن أيب زرع الػاد

إٟمٞمس اعمٓمرب سمروض اًم٘مرـم٤مس ذم أظم٤ٌمر ُمٚمقك اعمٖمرب وشم٤مريخ ُمديٜم٦م  -59

يمٞم٦م، اًمرسم٤مط، ، اعمٓمٌٕم٦م اعمؾ2وم٤مس، راضمٕمف قمٌداًمقه٤مب سمـ ُمٜمّمقر، ط 

 .م1999 / هـ1420

: الزهري، أبو عبداهلل حمؿد بن أبو بؽر

 .يمت٤مب اجلٖمراومٞم٦م، حت٘مٞمؼ حمٛمد طم٤مج ص٤مدق، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، ُمٍم -60

: ابن شعقد، عيل بن شعقد األكدلز

اعم٘متٓمػ ُمـ أزاهر اًمٔمرف، حت٘مٞمؼ ؾمـٞمد طمٜمٗمل طمًٜملم، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م  -61

 .م1983ًمٚمٙمت٤مب، 



: عيل بن موشى بن حمؿد ادغريب ابن شعقد،

اظمتّمـ٤مر اًم٘مدح اعمٕمغم ذم اًمت٤مريخ اعمحغم، اظمتٍمه أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌداهلل  -62

، دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 2سمـ ظمٚمٞمؾ، حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، ط 

 .م1980/ هـ1400

ة جلـ ،راي٤مت اعمؼمزيـ وهم٤مي٤مت اعمٛمٞمزيـ، حت٘مٞمؼ اًمٜمٕمامن قمٌداعمتٕم٤مل اًم٘م٤ميض -63

 .م1973/ هـ1393إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة، 

، ُمٜمِمقرات اعمٙمت٥م اًمتج٤مري 1يمت٤مب اجلٖمراومٞم٤م، حت٘مٞمؼ إؾمامقمٞمؾ اًمٕمريب، ط  -64

 .م1970ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، 

ُمٜم٘مح٦م، دار اعمٕمـ٤مرف،  2اعمٖمرب ذم طمغم اعمٖمرب، حت٘مٞمؼ ؿمقىمل وٞمػ، ط  -65

 .م1964اًم٘م٤مهرة، ُمّمـر، 

: بن حبقب السؾؿي، عبد ادؾك

، دار اًمٙمت٥م 1يمت٤مب اًمت٤مريخ، ووع طمقاؿمٞمف ؾم٤ممل ُمّمٓمٗمك اًمٌدري، ط  -66

 .م1999/ هـ1420اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

: السقوضي، جالل الدين عبدالرمحن

، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ 2سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة، ج  -67

 .م1964/ ـه1384، ُمٓمٌٕمـ٦م قمٞمًك اًم٤ٌمسمك احلٚمٌل وذيم٤مه، 1إسمراهٞمؿ، ط 

: ابن الشباط، حمؿد بن عيل التوزري

ىمٓمٕم٦م ُمـ وصػ إٟمدًمس وص٘مٚمٞم٦م ُمـ يمت٤مب صٚم٦م اًمًٛمط وؾمٛم٦م اعمرط،  -68

، 14حت٘مٞمؼ أمحد خمت٤مر اًمٕم٤ٌمدي، صحٞمٗم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م، ُم٩م 

 .م، ُمدريد، أؾم٤ٌمٟمٞم٤م1968  -م1967



: صقخ الربوة، صؿس الدين أيب عبداهلل حمؿد بن أيب ضالب األكصاري

 .ٟمخ٦ٌم اًمدهر ذم قمج٤مئ٥م اًمؼم واًمٌحر، ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك، سمٖمداد -69

: ابن صاحب الصالة، أبو مروان عبدادؾك بن حمؿد الباجي

اعمـ سم٤مإلُم٤مُم٦م شمـ٤مريخ سمالد اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم قمٝمد اعمقطمديـ، حت٘مٞمؼ  -70

 .م1987، دار اًمٖمـرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 3قمٌداهل٤مدي اًمت٤مزي، ط 

: شفالنحيي، حمؿد بن يو

ديقان اسمـ زُمرك إٟمدًمز، مجٕمف يقؾمػ اًمث٤مًم٨م، حت٘مٞمؼ حمٛمد شمقومٞمؼ اًمٜمٞمٗمر،  -71

 .م1997، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، 1ط 

: الصػدي، صالح الدين خؾقل بن أيبك

، دار اًمٗمٙمر، 1أقمٞم٤من اًمٕمٍم وأقمـقان اًمٜمٍم، حت٘مٞمؼ قمكم أسمق زيد وآظمرون، ط  -72

 .م1998/ هـ1418ن، دُمِمؼ، ؾمقري٤م، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، ًمٌٜم٤م

  :ابن الصالح، تؼي الدين عثامن الشفرزوري

، دار اًمٌِم٤مئر 1ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، حت٘مٞمؼ حمٞمل اًمديـ قمكم ٟمجٞم٥م، ط  -73

 .م1992/ هـ1413اإلؾمـالُمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

: (هـ599ت )الضبي، أمحد بن حيقى بن أمحد عؿرة 

ق روطمٞم٦م قمٌداًمرمحـ سمٖمٞم٦م اعمٚمتٛمس ذم شم٤مريخ رضم٤مل أهؾ إٟمدًمس، حت٘مل -74

 .م1997/ هـ1417، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1اًمًقيٗمل، ط 

: الطبقب، أبو عبداهلل حمؿد الؽتاين

 2يمت٤مب اًمتِمٌٞمٝم٤مت ُمـ أؿمٕم٤مر أهـؾ إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ إطمًـ٤من قم٤ٌمس، ط  -75

 .م1981/ هـ1401ُمزيدة وُمٜم٘مح٦م، دار اًمنموق، سمػموت اًم٘م٤مهرة، 

: الػفريالطرضور، حمؿد بن الولقد 



، اًمدار اعمٍمي٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، 1هاج اعمٚمقك، حت٘مٞمؼ حمٛمد ومتحل أسمق سمٙمر، ط  -76

 .م1994/ هـ1414اًم٘م٤مهرة، 

: ابن عبداحلؽم، عبدالرمحن بن عبداهلل

ومتقح أومري٘مٞم٤م وإٟمدًمس، حت٘مٞمؼ قمٌداهلل أٟمٞمس اًمٓم٤ٌمع، ُمٙمت٦ٌم اعمدرؾم٦م ودار  -77

 .م1964اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، 

: لعريب أبو بؽرابن ا

يمت٤مب ؿمقاهد اجلٚم٦م، حت٘مٞمؼ حمٛمد يٕمغم، اعمجٚمس إقمغم ًمألسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -78

 . م1996اًمقيم٤مًم٦م إؾم٤ٌمٟمٞم٦م ًمٚمتٕم٤مون اًمدوزم، ُمدريد، 

  :العسؼالين، أمحد بن عيل

ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اإلُم٤مم أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري،  -79

 .هـ 1407اًمًٚمٗمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ، اعمٙمت٦ٌم 3حت٘مٞمؼ حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، ط 

: العؿري، صفاب الدين أمحد بن فضل اهلل

ُم٤ًمًمؽ إسمّم٤مر ذم مم٤مًمؽ إُمّم٤مر، حت٘مٞمؼ محزة أمحد قم٤ٌمس، اعمجٛمع اًمث٘م٤مذم،  -80

 .م2003/ هـ1424أسمق فمٌل، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، 

: ابن غالب، حمؿد بن أيوب

س وُمدهن٤م سمٕمد ىمٓمٕم٦م ُمـ يمت٤مب ومرطم٦م إٟمٗمس ٓسمـ هم٤مًم٥م قمـ يمقر إٟمدل -81

، 1إرسمٕمامئ٦م، حت٘مٞمؼ ًمٓمٗمل قمٌد اًمٌديع، جمٚم٦م ُمٕمٝمد اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، ُم٩م 

 .م، ضم٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م1955ٟمقومٛمؼم  / هـ 1375، رسمٞمع إول 2ج 

: الغزيـي، أبو العباس أمحد بن أمحد

قمٜمقان اًمدراي٦م ومٞمٛمـ قمـرف ُمـ اًمٕمٚمامء ذم اعم٤مئ٦م اًم٤ًمسمٕم٦م سمٌج٤مٟم٦م، حت٘مٞمؼ قمـ٤مدل  -82



، ُمٜمِمقرات جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم، سمػموت، إسمريؾ 1ض، ط ٟمقيف

 .م1969

: الغزال، أمحد بن ادفدي

، دار اًمٖمرب 1ٟمتٞمج٦م آضمتٝم٤مد ذم اعمٝم٤مدٟم٦م واجلٝم٤مد، حت٘مٞمؼ إؾمامقمٞمؾ اًمٕمريب، ط  -83

 .م1980اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

: الغساين، أبو الؼاشم بن حمؿد بن إبراهقم

اًمٕمِم٥م واًمٕم٘م٤مر، حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٕمريب اخلٓم٤ميب، دار  طمدي٘م٦م إزه٤مر ذم ُم٤مهٞم٦م -84

 .م1985/ هـ1405اًمٖمـرب اإلؾمالُمل، سمػموت، 

، دار اًمًقيدي 1رطمٚم٦م اًمقزير ذم اومتٙم٤مك إؾمػم، شم٘مديؿ ٟمقري اجلراح، ط  -85

 .م2002ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، أسمق فمٌل، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، 

  :أبو الػداء، إشامعقل بن كثر الؼرر

، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمِمـر واًمتقزيع، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1يمثػم، ط  شمٗمًػم اسمـ -86

 .م1984/ هـ1404

: (هـ732ت )أبو الػداء، عامد الدين إشامعقل بن حمؿد صاحب محاة 

شم٘مقيؿ اًمٌٚمدان، اقمتٜمك سمتّمحٞمحف وـمٌٕمف ريٜمقد ُمـدرس اًمٕمرسمٞم٦م واًم٤ٌمرون ُم٤مك  -87

 . م1840يمقيملم ديًالن، دار اًمٓمٌـ٤مقم٦م اًمًـٚمٓم٤مٟمٞم٦م، سم٤مريس، 

: ابن فرحون، إبراهقم بن عيل القعؿري

اًمدي٤ٌمج اعمذه٥م ذم ُمٕمروم٦م أقمٞم٤من قمٚمامء اعمذه٥م، حت٘مٞمؼ حمٛمد إمحدى أسمق  -88

 .اًمٜمقر، دار اًمؽماث ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة

: (هـ403ت )ابن الػريض، أبو الولقد عبداهلل بن يوشف األزدي 

، دار اًمٙمت٥م 1 شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ روطمٞم٦م قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقذم، ط -89

 .م1997/ هـ1417اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 



: شؾقامن الؼرربن ابن فركون، أمحد 

، ُمٓمٌققم٤مت أيم٤مديٛمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م 1ديقان اسمـ ومريمقن، شم٘مديؿ حمٛمد سمـ ذيٗم٦م، ط  -90

 .م1987/ هـ1407اعمٖمرسمٞم٦م، 

: (هـ544ت )الؼايض عقاض بن موشى القحصبي السبتي 

قمروم٦م أقمالم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ، حت٘مٞمؼ أمحد سمٙمػم شمرشمٞم٥م اعمدارك وشم٘مري٥م اعم٤ًمًمؽ مل -91

 هـ1387حمٛمقد، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت، دار ُمٙمت٦ٌم اًمٗمٙمر، ـمراسمٚمس، ًمٞمٌٞم٤م، 

 .م1967 /

: ابن قتقبة، عبداهلل بن مسؾم الديـوري

اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م وهق اعمٕمروف سمت٤مريخ اخلٚمٗم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م إظمػمة، ذيم٦م  -92

 .م1969 / هـ1388أوٓده، ُمٍم، يب احلٚمٌل واُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕمـ٦م ُمّمٓمٗمك اًم٥م

: (هـ820  -756 )الؼؾؼشـدي، أمحد بن عيل 

صٌح إقمِمك ذم صٜم٤مقم٦م اإلٟمِم٤مء، ذح وشمٕمٚمٞمؼ حمٛمد طمًلم ؿمٛمس اًمديـ،  -93

 .دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من

، قم٤ممل 1ط  ُمآصمر إٟم٤موم٦م ذم ُمٕم٤ممل اخلـالوم٦م، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًت٤مر أمحد ومراج، -94

 .م1964اًمٙمت٥م، سمػموت، 

: ابن الؼوضقة، أبو بؽر حمؿد بن عؿر الؼرضبي

، ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف 1شم٤مريخ اومتت٤مح إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ قمٌداهلل أٟمٞمس اًمٓم٤ٌمع، ط  -95

 .م1994/ هـ1415ًمٚمٓمٌـ٤مقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

: ابن الؽردبوس، أبو مروان عبد ادؾك التوزري

خمت٤مر اًمٕم٤ٌمدي، صحٞمٗم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت  شم٤مريخ إٟمدًمس، حت٘مٞمؼ أمحد -96

 .م، ُمدريد، أؾم٤ٌمٟمٞم٤م1966 / م1965، 13اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمدريد، ُم٩م 



  :الؽؾبي، حمؿد بن أمحد جزي

 .يمت٤مب اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمـزيؾ، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع -97

: جمفول

، دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي، 1أظم٤ٌمر جمٛمققم٦م، حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، ط  -98

 .م1981/ هـ1401ىمـ٤مهرة، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموت، ال

إٟمدًمس وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ سمالد ىمٓمٕم٦م ُمـ ٟمص أٟمدًمز، حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد طمًـ اجل٤ٌمزم،  -99

 .م2004دار اًمٌِمـػم، قمامن، 

احلٚمؾ اعمقؿمٞم٦م ذم ذيمر إظم٤ٌمر اعمرايمِمٞم٦م، حت٘مٞمؼ ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر وقمٌداًم٘م٤مدر  -100

 .م1979/ هـ1399اء، ، دار اًمرؿم٤مد احلديث٦م، اًمدار اًمٌٞمْمـ1زُم٤مُم٦م، ط 

يمت٤مب اًمٓمٌٞمخ ذم اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم قمٍم اعمقطمديـ، دراؾم٦م أُمؼموزيق  -101

 م1961، 10  -9أويتل ُمػماٟمدا، صحٞمٗم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾمـ٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ُم٩م 

 .م، ُمدريد، أؾم٤ٌمٟمٞم٤م1962 -

، (صمالصم٦م ٟمّمقص قمرسمٞم٦م قمـ اًمؼمسمر ذم اًمٖمرب اإلؾمالُمل)يمت٤مب ُمٗم٤مظمر اًمؼمسمر  -102

ضمٚمس إقمغم ًمألسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقيم٤مًمـ٦م إؾم٤ٌمٟمٞم٦م حت٘مٞمؼ حمٛمد يٕمغم، امل

 .م1996ًمٚمتٕم٤مون اًمدوزم، ُمدريد، 

ٟمٌذة اًمٕمٍم ذم أظم٤ٌمر ُمٚمقك سمٜمل ٟمٍم شمًٚمٞمؿ همرٟم٤مـم٦م وٟمزوح إٟمدًمًٞملم إمم  -103

، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمقرؾمٕمٞمد، 1اعمٖمرب، وٌٓمف اًمٗمريد اًمًٌت٤مين، ط 

 .م2002/ هـ1423

  :حمؿد بن يزيد الربعي

م، دار 1996/هـ1416، 1ُم٤مضمف، حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م، ط ؾمٜمـ اسمـ  -104

 .اعمٕمروم٦م، سمػموت



: ادراكم، أبو العباس أمحد بن حمؿد بن عذاري

اًمٌٞم٤من اعمٖمرب ذم أظم٤ٌمر إٟمدًمس واعمٖمرب، ىمًؿ اعمقطمديـ، حت٘مٞمؼ حمٛمد  -105

، دار 1إسمراهٞمؿ اًمٙمت٤مين وحمٛمد سمـ شم٤موي٧م وحمٛمد زٟمٞمؼم وقمٌد اًم٘م٤مدر زُم٤مُم٦م، ط 

 .م1985/ هـ 1406ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًمث٘م٤موم٦م 

. يمت٤مب اًمٌٞم٤من اعمٖمرب ذم أظم٤ٌمر إٟمدًمس واعمٖمرب، حت٘مٞمؼ وُمراضمٕم٦م وشمٕمٚمٞمؼ ج -106

، دار اًمث٘م٤موم٦م، سمػموت، 1يمقٓن وًمٞمٗمل سمروومٜمًـ٤مل وإطم٤ًمن قم٤ٌمس، ط . س

 .م1967ًمٌٜم٤من، 

: ادـراكم، أبو عبداهلل حمؿد بن حمؿد األكصاري

شم٤مب اعمقصقل واًمّمٚم٦م، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ ذيٗم٦م، اًمًٗمر اًمذيؾ واًمتٙمٛمٚم٦م ًمؽ -107

 .م1984اًمث٤مُمـ، ُمٓمٌققم٤مت أيم٤مديٛمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، 

: ادراكم، عبدالواحد بن عيل

اعمٕمج٥م ذم شمٚمخٞمص أظم٤ٌمر اعمٖمـرب، حت٘مٞمؼ حمٛمد زيٜمٝمؿ حمٛمد قمزب، دار  -108

 .م1994/ هـ1414اًمٗمرضم٤مين ًمٚمـٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، 

: لـاسادعسؽري، حمؿد بن ا

احلٚمؾ اًمًٜمدؾمٞم٦م ذم ؿم٠من وهران واجلزيرة إٟمدًمًٞم٦م، حت٘مٞمؼ ؾمٚمٞمٛم٦م سمٜمٕمٛمر، ط  -109

 .، دار صٜملم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم1

: ادؼري، صفاب الدين أمحد بن حمؿد

أزه٤مر اًمري٤مض ذم أظم٤ٌمر قمٞم٤مض، حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمً٘م٤م وإسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري  -110

ؾمالم وقمٌد احلٗمٞمظ ؿمٚمٌل وؾمٕمٞمد أمحد أقمراب وحمٛمد سمـ شم٤موي٧م وقمٌدال

 .م1939/ هـ1358هراس، ُمٓمٌٕم٦م جلٜم٦م اًمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، 



ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م ُمـ همّمـ إٟمدًمس اًمرـمٞم٥م، حت٘مٞمؼ إطم٤ًمن قم٤ٌمس، دار ص٤مدر،  -111

 .م1988/ هـ1408سمػموت، 

: (م1441/ هـ845ت )ادؼريـزي، تؼي الدين أمحد بن عيل 

، دار اًمٙمت٥م 1ط  اًمًٚمقك عمٕمروم٦م دول اعمٚمقك، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م، -112

 .م1997/ هـ1418اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 1يمت٤مب اعم٘مٗمك اًمٙمٌػم، حت٘مٞمؼ حمٛمد اًمٞمٕمالوي، ط  -113

 .م1991/ هـ1411سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

: ابن ممايت، أشعد بن ادفذب بن أيب مؾقح

 ًمٓم٤مئػ اًمذظمػمة وـمرائػ اجلزيرة، حت٘مٞمؼ ٟمًٞمؿ جمكم، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م -114

 .م2001ًمٚمٙمت٤مب، 

: الـاسي، أبو العباس أمحد بن خالد

آؾمت٘مّم٤م ٕظم٤ٌمر دول اعمٖمرب إىمَم، حت٘مٞمؼ ضمٕمٗمر اًمٜم٤مسي وحمٛمد  -115

 .م1997 / هـ1418اًمٜم٤مسي، دار اًمٙمتـ٤مب، اًمـدار اًمٌٞمْم٤مء، 

: الـباهي، أبو احلسن بن عبداهلل بن احلسن ادالؼي

ُمـ يًتحؼ اًم٘مْم٤مء واًمٗمتٞم٤م، شم٠مريخ ىمْم٤مة إٟمدًمـس اعمًٛمك اعمرىم٦ٌم اًمٕمٚمٞم٤م ذم -116

حت٘مٞمؼ جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ذم دار أومـ٤مق اجلديدة، ـمٌٕمف ُمّمححف، 

 .م1980/ هـ1400ُمٜمِمقرات دار أومـ٤مق، سمػموت، 

: (هـ733  -677)الـويري، صفاب الدين أمحد بن عبد الوهاب 

هن٤مي٦م إرب ذم ومٜمقن إدب، حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ إؾم٤مشمذة، اعمجٚمس إقمغم  -117

 .م1983  -م1980ًمٚمث٘م٤موم٦م، اًم٘م٤مهرة، 

: الوادي آر، حمؿد بن جابر



، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، أصمٞمٜم٤م، 1سمرٟم٤مُم٩م اًمقادي آر، حت٘مٞمؼ حمٛمد حمٗمقظ، ط  -118

 .م1980/ هـ1400اًمٞمقٟم٤من، 

: ابن الوردي، زين الدين عؿر بن مظػر

/ هـ1417، دار اًمٙمـت٥م اًمٕمٚمـٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1شمـ٤مريخ اسمـ اًمـقردي، ط  -119

 .م1996

: (هـ914ت )الوكرشيز، أمحد بن حيقى 

اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب واجل٤مُمع اعمٖمرب قمـ ومت٤موى أهـؾ إومري٘مٞم٦م وإٟمدًمس واعمٖمرب،  -120

ظمرضمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سم٢مذاف حمٛمد طمجل، ٟمنم وزارة إوىم٤مف 

 .م1981/ هـ1401واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م، 

: املزاجع العزبية
: صقشإبراهقم الؼادري بوت

، دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، 1اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم قمٍم اعمراسمٓملم ط  -121

 .م1993 (سمريؾإ)سمػموت، ًمٌٜم٤من، ٟمٞم٤ًمن 

: إبراهقم أكقس وآخرون

 .اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، دار إطمٞمـ٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمٞمـروت، ًمٌـٜم٤من -122

: إبراهقم زعرور وعيل أمحد

ُمٓم٤مسمع اجلٛمٝمقري٦م، ُمٕمجؿ أـم٤ٌمء اعمٖمرب وإٟمدًمس ظمالل اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك،  -123

 .دُمِمؼ

: إحسان عباس

، دار اًمنموق، 2شم٤مريخ إدب إٟمدًمز، قمٍم اًمٓمقائػ واعمراسمٓملم، ط  -124

 .م1997قمامن، 

: أمحد الطاهري



اًمٗمالطم٦م واًمٕمٛمران اًم٘مروي سم٤مٕٟمدًمس ظمالل قمٍم سمٜمل قم٤ٌمد، ُمريمز إؾمٙمٜمدري٦م  -125

 .م2004ًمٚمٙمت٤مب، اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

: أمحد حمؿد الطوخي

، شاًمدرس واًمت٤مريخ»حلٗمّمٞم٦م، سمحقث ٟمدوة إٟمدًمس اًمٕمالىم٤مت إٟمدًمًٞم٦م ا -126

ذو  4  -2يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م وراسمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، 

 .م1994أسمريؾ  15 -13/ هـ1414اًم٘مٕمدة 

: أمحد خمتار العبادي والسقد عبدالعزيز شامل

شم٤مريخ اًمٌحري٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم طمقض اًمٌحر إسمٞمض اعمتقؾمط، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب  -127

 .قم٦م، اإلؾمٙمٜمدري٦ماجل٤مم

: أمحد خمتار العبادي

، ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف، 1صقر ُمـ طمٞم٤مة احلرب واجلٝم٤مد ذم إٟمدًمس، ط  -128

 .م2000اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

 .ذم شم٤مريخ اعمٖمرب وإٟمدًمس، دار اعمٕم٤مرف -129

ُمِم٤مهدات ًم٤ًمن اًمديـ سمـ اخلٓمٞم٥م ذم سمالد اعمٖمرب وإٟمدًمس، ُم١مؾم٦ًم  -130

 .م1983ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م، اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

: الطقبيأمني توفقق 

 ،دراؾم٤مت وسمحقث ذم شم٤مريخ اعمٖمرب وإٟمدًمس، اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ًمٞمٌٞم٤م -131

 .م1984شمقٟمس، 

: تـاج الرس أمحد حران

 .هـ1426، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 2اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن ذم احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م، ط  -132

: جاشم حمؿد الؼاشؿي

شم٤مريخ احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم إٟمدًمس، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م،  -133



 .م2000اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

: مجعة صقخة

، اعمٓمٌٕم٦م اعمٖم٤مرسمٞم٦م ًمٚمٜمنم 1اًمٗمتـ واحلروب وأصمـ٤مره٤م ذم اًمِمٕمر إٟمدًمز، ط  -134

 .م1994/ هـ1414واإلؿمٝمـ٤مر، شمقٟمس 

: حازم عبداهلل خرض

اًمٜمثر إٟمدًمز ذم قمّمـر اًمٓمقائػ واعمراسمٓملم، ُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م  -135

 .م1981واإلقمـالم، اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمراىمٞم٦م، 

: إبراهقم حسن حسن

 .م1991/ هـ1411، دار اًمٗمٙمر، 13شم٤مريخ اإلؾمالم، ط  -136

: حسني ممكس

، اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م 2شم٤مريخ اجلٖمراومٞم٦م واجلٖمراومٞملم ذم إٟمـدًمس، ط  -137

 .م1986/ هـ1406واًمث٘م٤مومـ٦م واًمٕمٚمقم، ُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم، 

 .م1959، اًمنميم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓمـ٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، 1ومجر إٟمدًمس، ط  -138

/ هـ1420، دار اًمرؿم٤مد، اًم٘مـ٤مهرة، 3ُمٕمـ٤ممل شم٤مريخ اعمٖمرب وإٟمدًمـس، ط  -139

 .م1999

/ هـ1416، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 1ُمقؾمققم٦م شم٤مريخ إٟمدًمس، ط  -140

 .م1996

: خالد بن عبدالؽريم بن محود البؽر

، ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ 1اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي ذم إٟمدًمـس ذم قمٍم اإلُمـ٤مرة، ط  -141

 .م1993/ هـ1414اُم٦م، اًمـري٤مض، قمٌداًمٕمزيز اًمع

: خؾقل إبراهقم السامرائي



، دار اًمٙمتـ٤مب اجلديد اعمتحدة، 1شم٤مريخ اًمٕمرب وطمْم٤مرهتؿ ذم إٟمدًمس، ط  -142

 .م2000سمػموت، ًمـٌٜم٤من، 

قمالىم٤مت اعمراسمٓملم سم٤معمامًمؽ إؾم٤ٌمٟمٞم٦م سم٤مٕٟمدًمس وسم٤مًمـدول اإلؾمالُمٞم٦م،  -143

 .م1985ة، اًمٕمـراىمل ةُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلقمالم، اجلٛمٝمقري

: خر الدين الزركيل

 .م1989 (يقًمٞمق)، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، متقز 8إقمالم، ط  -144

: رجب عبداجلواد إبراهقم

، دار أوم٤مق اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 1ُمٕمجؿ قمٚمامء اًمٚمٖمـ٦م واًمٜمحق ذم إٟمدًمس، ط  -145

 .م2004/ هـ1424

: رجب حمؿد عبد احلؾقم

ة وأؾم٤ٌمٟمٞم٤م اًمٜمٍماٟمٞم٦م، دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي، اًمٕمالىم٤مت سملم إٟمدًمس اإلؾمالُمل -146

 .اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموت

: زرهوين كور الدين

 .ةاًمٓم٥م واخلدُم٤مت اًمٓمٌٞم٦م ذم إٟمدًمس، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م، اإلؾمٙمٜمدري -147

: السجل العؾؿي لـدوة األكدلس

، ُمٓمٌققمـ٤مت ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز 1ىمرون ُمـ اًمت٘مٚم٤ٌمت واًمٕمٓم٤مءات، ط  -148

 .م1996/ هـ1417اُم٦م، اًمري٤مض، اًمع

: شحر السقد عبدالعزيز شامل

أوراق شم٤مرخيٞم٦م سمحر ُمتقؾمٓمٞم٦م ُمـ اًمٕمٍم اإلؾمالُمل، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م،  -149

 .م2006، ةاإلؾمٙمٜمدري

: شحر عبد ادجقد مـاور ادجايل



/ هـ1417، قمامن، إردن، 1شمٓمـقر اجلٞمش اًمٕمريب ذم إٟمدًمـس، ط  -150

 .م1996

 :شعد بن عبداهلل البرشي                      

ُمـريمـز اعمـٚمؽ ومٞمّمــؾ ، احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ ذم إٟمـدًمـس -151

 .م1993/ هـ 1414، 1ط، اًمريــ٤مض، اًمدراؾمـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦موًمٚمٌحقث 

/ هـ 1417، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم قمٍم اخلالوم٦م ذم إٟمدًمس -152

 .  م1997

: شؾؿى اخلرضاء اجلقود

، ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة 1رة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم إٟمدًمس، ط احلْم٤م -153

 .م1998ديًٛمؼم / اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، يم٤مٟمقن إول

: السقد عبدالعزيز شامل

، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 1سمحقث إؾمالُمٞم٦م ذم اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة وأصم٤مر، ط  -154

 .م1992/ هـ1411سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

 .م1962ًمس، دار اعمٕمـ٤مرف، ًمٌٜم٤من، شم٤مريخ اعمًٚمٛملم وآصم٤مرهؿ ذم إٟمد -155

 .شم٤مريخ اعمٖمرب ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م، اإلؾمٙمٜمدري٦م -156

: شقؿون احلايك

شمٕمرسم٧م وشمٖمرسم٧م أو ٟم٘مؾ احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م إمم اًمٖمرب، اعمٓمٌٕم٦م اًمٌقًمٞمًٞم٦م،  -157

 .ضمقٟمٞم٦م، ًمٌٜم٤من

: ذيػة حمؿد دمحاين

سمري٦م ذم ضمٜمقب إٟمدًمس ذم اًمٕمالىم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سملم اًمٓم٤مئٗمتلم إٟمدًمًٞم٦م واًمؼم -158

، ُم١مؾم٦ًم ؿمـ٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م، (اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري)قمّمـر ُمٚمقك اًمٓمقائػ 



 .م2006اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

: صؽقب أرشالن

احلٚمؾ اًمًٜمدؾمٞم٦م ذم إظم٤ٌمر وأصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل،  -159

 . اًم٘م٤مهرة

: صـوقي أبو خؾقل

، دار 1ؾم٤مسم٘م٦م، ط احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُمقضمز قمـ احلْم٤مرات ال -160

 .م1994/ هـ1415اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، ؾمقري٤م، 

: عاضف مـصور حمؿد رمضان

، 1اًمٙمت٤مسم٤مت همػم اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم اًمٜم٘مقد اإلؾمـالُمٞم٦م ذم اعمٖمرب وإٟمدًمس، ط  -161

 .م2002اًم٘م٤مهرة،  ،ُمٙمت٦ٌم زهراء اًمنمق

: عبادة عبدالرمحن رضا كحقؾة

 .م1997/ هـ1418، 1اعمٖمرب ذم شم٤مريخ إٟمدًمس واعمٖمرب، ط  -162

: عبداآلله بـؿؾقح

، ُم١مؾم٦ًم آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، سمػموت، 1اًمرق ذم سمـالد إٟمدًمس واعمٖمرب، ط  -163

 .م2004ًمٌٜم٤من، 

: عبدالرمحن عيل احلجي

اًمٕمالىم٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م إٟمدًمًٞم٦م ُمع أورسم٤م اًمٖمرسمٞم٦م، اعمجٛمع اًمث٘م٤مذم، أسمق فمٌل،  -164

 .م2004/ هـ1425اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، 

 .م1997/ هـ1418دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، ، 5شمـ٤مريخ إٟمدًمس، ط  -165

: عبدالعزيز الرفاعي

 .م1973 / هـ1393، اعمٙمت٦ٌم اًمّمٖمػمة، اًمري٤مض، 3ضمٌؾ ـم٤مرق واًمٕمرب، ط  -166



: عبداهلل كـون

 .، دار اًمث٘م٤موم٦م2اًمٜمٌقغ اعمٖمريب ذم إدب اًمٕمريب، ط  -167

: عبدادجقد تركي

ر ، دا1، ط (ٟمّمقص ودراؾمـ٤مت)ىمْم٤مي٤م صم٘م٤مومٞم٦م ُمـ شمـ٤مريخ اًمٖمرب اإلؾمالُمل  -168

 .م1988/ هـ1409اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

: عبدادحسن ضه رمضان

 .م2001احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم إٟمدًمس، ُمٙمت٦ٌم إٟمجٚمق اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة،  -169

: عبدالواحد ذكون ضه

دراؾم٤مت ذم اًمت٤مريخ إٟمدًمز، ٟمٔمرة قمٍمي٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م قمٌقر ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق  -170

 .م1987، 1وُمٕمريم٦م يمقرة ؿمذوٟم٦م، ط 

آؾمت٘مرار اًمٕمريب اإلؾمالُمل ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م وإٟمدًمس، دار اًمرؿمٞمد اًمٗمتح و -171

 .م1982ًمٚمٜمنم، ُمٜمِمقرات وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلقمالم، اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمراىمٞم٦م، 

: عصؿت عبدالؾطقف دكدش

، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 1أوقاء ضمديدة قمغم اعمراسمٓملم، ط  -172

 .م1991

: عقسى الـاعوري

 .م ، اًمـدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ًمٞمٌٞم٤م، شمقٟمس1974 و م1967ذم رسمقع إٟمدًمس  -173

: فراد حمؿد أزرقي

 .اًم٘مقى اعمٖمرسمٞم٦م ذم إٟمدًمـس، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، اجلزائر -174

: كامل السقد أبو مصطػى



سمحقث ذم شم٤مريخ وطمْم٤مرة إٟمدًمس ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب  -175

 .م1993اجل٤مُمٕم٦م، اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

، ُمريمز شذم قمٍم دوًمتل اعمراسمٓملم واعمقطمديـ»ىمتّم٤مدي شم٤مريخ إٟمدًمس آ -176

 .اإلؾمٙمٜمدري٦م ًمٚمٙمت٤مب، اإلؾمٙمٜمدري٦م

: حمؿد أشعد ضؾس

، دار إٟمدًمـس ًمٚمٓمٌـ٤مقم٦م واًمٜمنم، 1، ط ششم٤مريخ سمٜمل أُمٞم٦م»قمٍم آشم٤ًمق  -177

 .م1958سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

: حمؿد العريب اخلطايب

ُٓمل، ، دار اًمٖمرب اإلس1اًمٓم٥م وإـم٤ٌمء ذم إٟمدًمس اإلؾمالُمٞم٦م، ط  -178

 .م1988سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

: حمؿد ادـوين

، ذيم٦م اًمٜمنم واًمتقزيع 1اًمت٤مريخ إٟمدًمز ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص، ط  -179

 .م1991/ هـ1412اعمدارس، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، 

، ُمٓمٌققمـ٤مت دار اعمٖمرب 2اًمٕمٚمقم وأداب واًمٗمٜمقن قمغم قمٝمد اعمقطمديـ، ط  -180

 .م1977/ هـ1397ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٜمنم، اًمرسم٤مط، 

: بن إبراهقم أبا اخلقل حمؿد

، ُمٓمٌققم٤مت ُمٙمت٦ٌم 1إٟمدًمس ذم اًمرسمع إظمػم ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري، ط  -181

 .هـ 1416اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز اًمٕم٤مُم٦م، اًمري٤مض، 

: حمؿد حجي

شمراث إٟمدًمس، ُم١مؾم٦ًم اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمٚمقم  -182

 .م1993سمر ٟمقومؿ/ هـ1414اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م 

: حمؿد رزوق



، أومري٘مٞم٤م 3، ط 17 -16إٟمدًمًٞمقن وهجراهتؿ إمم اعمٖمرب ظمالل اًم٘مرٟملم  -183

 .م1998اًمنمق، 

: حمؿد صزي حمؿد الطقب الرهبقـي

، ُمٓمٌٕم٦م 1اًمٕمـالىم٤مت سملم اعمٖمرب وإٟمدًمس، ط  (أؾم٤ٌمٟمٞم٤م)إٟمدًمس  -184

 .م1994/ هـ1415اعمحٛمقدي٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 

: د عقسىحمؿد عبداحلؿي

 .م1982، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، 1شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم إٟمدًمس ط  -185

: حمؿد عبداهلل عـان

، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل، اًم٘مـ٤مهرة، 2أصم٤مر إٟمدًمًٞم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ذم أؾم٤ٌمٟمٞم٤م واًمؼمشمٖم٤مل، ط  -186

 . م1997/ هـ1417

/ هـ1417، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة، 4دوًم٦م اإلؾمـالم ذم إٟمدًمس، ط  -187

 .م1997

: هاب خالفحمؿد عبدالو

، اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م، ُمٍم اجلديدة، 1شم٤مريخ اًم٘مْم٤مء ذم إٟمدًمس، ط  -188

 .م1992/ هـ1413

: حمؿد كامل صباكة

 .م1969يقؾمػ إول اسمـ إمحر ؾمٚمٓم٤من همرٟم٤مـم٦م، ُمٓمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًم٘م٤مهرة،  -189

: حمؿد لبقب البتـوين

 .م1927، ُمٓمـٌٕم٦م اًمٙمِمٙمقل، 1رطمٚم٦م إٟمدًمس، ط  -190

: لشقخحمؿد حمؿد مرشـي ا

 .دوًم٦م اًمٗمرٟمج٦م وقمالىمتٝم٤م سم٤مُٕمقيلم ذم إٟمدًمس، ُم١مؾم٦ًم اًمث٘م٤موم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م -191



: حمؿد كايف العاميرة

، قمامن، إردن، 1ُمراطمؾ ؾمـ٘مقط اًمثٖمقر إٟمدًمًٞم٦م سمٞمد إؾم٤ٌمن، ط  -192

 .م1999/ هـ1420

: مـرة بـت عبدالرمحن الرشقي

ًمؽ ومٝمد قمٚمامء إٟمدًمس ذم اًم٘مرٟملم اًمراسمع واخل٤مُمس اهلجريلم، ُمٙمت٦ٌم امل -193

 .م2002/ هـ1423اًمقـمٜمٞم٦م، اًمري٤مض، 

: مفجة أمني الباصا

، ذاع ًمٚمدراؾمـ٤مت واًمٜمنم واًمتقزيع، دُمِمؼ، 1ؾم٘مقط إٟمدًمس، ط  -194

 .م2002

: كاس الدين شعقدوين

، دار اًمٖمرب 1ُمـ اًمؽماث اًمت٤مرخيل واجلٖمراذم ًمٚمٖمرب اإلؾمالُمل، ط  -195

 .م1999اإلؾمالُمل، سمػموت، 

: يوشف عيل العريـي

، ُمٓمٌققم٤مت ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ 1ُمٞم٦م ذم إٟمدًمس ذم قمٍم اعمقطمديـ، ط احلٞمـ٤مة اًمٕمؾ -196

 .م1995/ هـ1416قمٌداًمٕمزيز اًمٕم٤مُم٦م، اًمريـ٤مض، 

: يوشف عقد ويوشف فرحات

 .م2000، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، سمػموت، 1ُمٕمجؿ احلْم٤مرة إٟمدًمًٞم٦م، ط  -197

: املزاجع املرتمجة
: أمركو كاشسو

، اعمجٚمس إقمغم ًمٚمث٘م٤موم٦م، 1ذم، ط أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ذم شم٤مرخيٝم٤م، شمرمج٦م قمكم إسمراهٞمؿ ُمٜمق -198



 .م2003اًم٘م٤مهرة، 

: آكخل جـثالث بالـثقا

 .شم٤مريخ اًمٗمٙمر إٟمدًمز، شمرمج٦م طمًلم ُم١مٟمس، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة -199

: أولقػقا ريؿي كوكستبل

، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، 1اًمتج٤مرة واًمتج٤مر ذم إٟمدًمس، شمٕمري٥م ومٞمّمؾ قمٌداهلل، ط  -200

 .م2002/ هـ1423ًمًٕمقدي٦م، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ا

: برو ضافور

رطمٚم٦م ـم٤مومقر ذم قم٤ممل اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنم اعمٞمالدي، شمرمج٦م طمًـ طمٌٌم، ُمٙمت٦ٌم  -201

 .م2002/ هـ1423اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، سمقر ؾمٕمٞمد، 

: كوالن. س. ج

إٟمدًمس، شمٕمري٥م إسمراهٞمؿ ظمقرؿمـٞمد وقمٌد احلٛمٞمد يقٟمس وطمًـ قمثامن، ط  -202

 .م1980اًمٙمت٤مب اعمٍمي، اًم٘م٤مهرة، ، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين، سمػموت، دار 1

: دايػد ويـز

 .ومٜمقن اًمٓمٌخ ذم إٟمدًمس، احلْمـ٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم إٟمدًمس -203

: ريـفرت دوزي

 ةشم٤مريخ ُمًٚمٛمل أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، شمرمج٦م طمًـ طمٌٌم، دار اعمٕم٤مرف، اعم١مؾم٦ًم اعمٍمي -204

 .اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة

ـرمج٦م وشمٕمٚمٞمؼ طمًـ طمٌٌم، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛمقن ذم إٟمدًمس، ت -205

 .م1998ًمٚمٙمت٤مب، 

: كارل بروكؾامن

، دار 14شم٤مريخ اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م، شمرمج٦م ٟمٌٞمف أُملم وُمٜمػم اًمٌٕمٚمٌٙمل، ط  -206

 .م2000يٜم٤مير    -اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ًمٌٜم٤من، يم٤مٟمقن اًمث٤مين



: لويس شقؽو دي لوثقـا

اء، شمرمج٦م قمدٟم٤من حمٛمد آل ـمٕمٛم٦م، ط احلٛمقديقن ؾمـ٤مدة ُم٤مًم٘م٦م واجلزيرة اخلي -207

 .م1992، دار ؾمٕمد اًمديـ، دُمِمؼ، 1

: لقػي بروفـسال

طمْم٤مرة اًمٕمرب ذم إٟمدًمس، شمرمج٦م ذوىم٤من ىمرىمقط، ُمٜمِمقرات دار ُمٙمت٦ٌم  -208

 .احلٞم٤مة، سمػموت

: لقوبولدو توريس بالباس

، 1اعمدن إؾم٤ٌمٟمٞم٦م اإلؾمـالُمٞم٦م، شمرمجف ُمـ إؾم٤ٌمٟمٞم٦م إًمٞمق دورو دي ٓسمٜمٞم٤م، ط  -209

 .م2003/ هـ1423اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾمـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م،  ُمـريمز

: ماكويل جومقث موركقو

اًمٗمـ اإلؾمالُمل ذم أؾم٤ٌمٟمٞم٤م، شمرمج٦م اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز ؾم٤ممل وًمٓمٗمل قمٌداًمٌديع،  -210

 .ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م

: هربرت جون فؾر َوهارولد بقك

اًمًٞمد  ، شمرمج٦م حمٛمدشاجلزء اًمٕم٤مذ ُمـ دهٚمٞمز اًمزُم٤من»إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م  -211

 .م1962همالب، ُم١مؾم٦ًم ؾمجؾ اًمٕمرب، 

: يوشف أصباخ

شم٤مريخ إٟمدًمس ذم قمٝمد اعمراسمٓملم واعمقطمديـ، شمرمج٦م حمٛمد قمٌداهلل قمٜم٤من، ط  -212

 .م1958/ هـ1377، ُم١مؾم٦ًم اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة، 2

: لدوريات واحلولياتا
: أمني توفقق الطقبي

اًمٕمرب ضمٌؾ ـم٤مرق ضمٌـؾ اًمٗمتح ُمٕم٘مؾ إؾمالُمل قمؼم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك، شم٤مريخ  -213



 .م1983، آذار 53واًمٕم٤ممل، ع 

: التفامي الراجي اهلاصؿي

إسمقاب ذم إٟمدًمس، اعمٜم٤مهؾ، وزارة اًمدوًم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمِم١مون اًمث٘م٤مومٞم٦م، اًمٕمدد  -214

م، اًمرسم٤مط، 1978دضمٜمؼم / هـ1399اًمث٤مًم٨م قمنم، اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم، حمرم 

 .اعمٖمرب

: حقاة عبود العامودي

ُمـ اعمراسمٓملم واعمقطمديـ، جمٚم٦م اجلٛمٕمٞم٦م احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م ذم اعمٖمرب إىمَم ز -215

 .م2006يٜم٤مير / هـ1427، اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، حمرم 13اًمت٤مرخيٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ع 

: خؾقل إبراهقم الؽبقز

همزوات اًمٜمقرُم٤مٟمٞملم قمغم إٟمدًمس ذم قمٍم اإلُمـ٤مرة إُمقي٦م، اعم١مرخ اًمٕمريب،  -216

 .م1989/ هـ1409، اًمًٜم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة، 40ع 

: الدارة

اًمت٤مريخ، جمٚم٦م اًمدارة، اًمٕمـدد اًمث٤مين، اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم، حمرم  ضمٌؾ ـم٤مرق ذم -217

 .م1986ؾمٌتٛمؼم / هـ1407

: رابح عبداهلل ادغراوي

ُمـ ظمالل »اًمتقاصؾ اًمدسمٚمقُم٤مد سملم إٟمدًمس اًمٜمٍمي٦م واعمٖمرب اعمريٜمل  -218

 .م1998/ هـ1419، رسمٞمع 6، اًمت٤مريخ اًمٕمريب، ع شرؾم٤مئؾ اسمـ اخلٓمٞم٥م

: رصقد العػاقي

 اًمٕمٍم اإلؾمـالُمل ُم٘مّمد اًمٕمٚمامء وإدسم٤مء، جمٚم٦م اًمٗمٞمّمؾ، ع ضمٌؾ ـمـ٤مرق ذم -219

 .م2002ٟمقومٛمؼم   -أيمتقسمر/ هـ1423، ؿمٕم٤ٌمن 314



: صالح حمؿد أبو ديـاك

، 38ومٜمقن اًم٘مت٤مل قمٜمد اعمراسمٓملم واعمقطمديـ واحلٗمّمٞملم، اعم١مرخ اًمٕمريب، اًمٕمدد  -220

 .م1988/ هـ1409اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنم، 

: عبدالؾطقف اخلطقب

، اًمًٜم٦م 9  -8وضمٖمراومٞم٦م قمغم سمقهم٤مز ضمٌؾ ـم٤مرق، دقمقة احلؼ، ع ٟمٔمرة شم٤مرخيٞم٦م  -221

حمرم  -اًم٤ًمدؾم٦م، وزارة قمٛمقم إوىم٤مف، اًمرسم٤مط، اعمٖمرب، ذو احلج٦م 

 .م1963يقٟمٞمف  -ُم٤ميق / هـ1383

: عيل أمحد

فمٝمقر طمريم٦م آؾمؽمداد سم٤مٕٟمدًمس وشمٓمقره٤م طمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري  -222

/ هـ1422، 21ًمت٤مريخ اًمٕمريب، ع ودور اعمٖم٤مرسم٦م ذم يمٌح مج٤مطمٝم٤م، جمٚم٦م ا

 .م2002

: لويس شقؽو دي لوثقـا

اًمقصمـ٤مئؼ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٖمرٟم٤مـمٞم٦م، صحٞمٗم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمدريد،  -223

 .م، ُمدريد، أؾم٤ٌمٟمٞم٤م1960  -م1959، 8  -7ُم٩م 

: جمؾة الـؼل وادواصالت

ُمٚمت٘مك احلْم٤مرات، جمٚم٦م اًمٜم٘مؾ واعمقاصالت، اًمٕمدد .. ُمْمٞمؼ ضمٌؾ ـم٤مرق -224

 .م1998أيمتقسمر  / هـ1419اًمًٜم٦م إومم، مج٤مدى أظمرة  إول،

: حمؿد العريب اخلطايب

ُمٕمجؿ أٟمدًمز ُمـ اًم٘مرن اًمًـ٤مدس اهلجري حم٤موًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمتجٜمٞمس اًمٜم٤ٌمت،  -225

م، 1988دضمٜمؼم / هـ1409جمٚم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م، اًمٕمدد اخل٤مُمس، رسمٞمع اًمث٤مين 



 .اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م

: حمؿد الؼايض

ير اؾمٛمف، اًمت٤مريخ اًمٕمريب، اًمٕمدد اخل٤مُمس ضمٌؾ ـم٤مرق مل يٌؼ ُمـ قمروسمتف غ -226

 .م2003/ هـ1424واًمٕمنمون، ؿمت٤مء 

، اًمٕمدد 35ضمٌؾ ـمـ٤مرق مل يٌؼ ُمـ قمروسمتف همػم اؾمٛمف، جمٚم٦م اًمدومـ٤مع، اًمًٜم٦م  -227

 .م1997ُم٤مرس / هـ1417، ذو اًم٘مٕمدة 106

، 18ُمدن إؾمالُمٞم٦م اجلزيرة اخلياء صمٖمر إٟمدًمس اًمٌـ٤مؾمؿ، اًمت٤مريخ اًمٕمريب، ع  -228

 .م2001/ هـ1422رسمٞمع 

: حمؿد الؼبيل

، يمٚمٞم٦م أداب واًمٕمٚمقم 7اعمٖمرب وإٟمدًمس واعمج٤مل اعمتقؾمٓمل، دراؾم٤مت، ع  -229

 .م1995اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اسمـ زهر، أهم٤مدير، 

: حمؿد باقر احلسقـي

م، 1974، 5ؾمٙمقيم٤مت، ع ُمدن اًميب قمغم اًمٜم٘مقد اإلؾمالُمٞم٦م، جمٚم٦م امل -230

 .سمٖمداد

: حمؿد بن ذيػة

، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م أداب واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ع "ٟمص ضمديد"ُمـ ُمٜم٤مومرات اًمٕمدوشملم  -231

 .، ضمـ٤مُمٕم٦م حمٛمد اخل٤مُمس، اًمرسم٤مط2، ط 1

: حمؿد عبداهلل عـان

رواي٦م ُمٍمي٦م قمـ اعمٖمرب وإٟمدًمس ذم أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري، جمٚم٦م  -232

 .م، ُمدريد، أؾم٤ٌمٟمٞم٤م1970، 15ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمدريد، ُم٩م 

: حمؿود صقت خطاب

ره٤م، جمٚم٦م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمراىمل، اجلزء اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م، إٟمدًمس وُم٤م ضم٤مو -233



 .م1987/ هـ1407اعمجٚمد اًمث٤مُمـ واًمثالصمقن، سمٖمداد، ؿمقال 

: حمؿود عيل مؽي

وصم٤مئؼ شم٤مرخيٞم٦م ضمديدة قمـ قمٍم اعمراسمٓملم، صحٞمٗم٦م ُمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت  -234

 .م، ُمدريد، أؾم٤ٌمٟمٞم٤م1960  -م1959، 8 -7 اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمدريد، ُم٩م 

: مصطػى جاهني

 ؿمٕم٤ٌمن – طم٦م شم٤مرخيٞم٦م قمـ سمالد إٟمدًمـس، جمٚم٦م اًمدارة، اًمٕمدد اًمراسمع، رضم٥ممل -235

 .هـ 1409رُمْم٤من  -

: كجاة ادريـي

اًمٕمدوشم٤من ذم يمت٤مب اعمٕمج٥م ذم شمٚمخٞمص أظم٤ٌمر اعمٖمرب، جمٚم٦م اعمٜمـ٤مهؾ، اًمًٜم٦م  -236

 .م2004يٜم٤مير / هـ1424، ذو اًم٘مٕمدة 70/ 69، ع 26

: كورة حمؿد التوجيري

ٟمدًمس ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٖمزو اًمٜمقرُم٤مٟمدي ًمٚمدوًم٦م ضمٝمقد طمٙم٤مم سمٜمل أُمٞم٦م ذم إ -237

اإلؾمـالُمٞم٦م ذم إٟمدًمس وُم٤م أؾمٗمرت قمٜمف شمٚمؽ اجلٝمقد ُمـ ٟمت٤مئ٩م، اًمت٤مريخ 

 .م2002 / هـ1423، ظمريػ 24اًمٕمريب، ع 
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 267 ....................................................اًمٕمامرة اعمدٟمٞم٦م : اعمٌح٨م اًمث٤مين

 281 ..................................................ًمٕمامرة احلرسمٞم٦م ا: اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

 290 .............................................. األحوال االقتصادية: الػصل الثاين

 291 ..........................................................................متٝمٞمد 

 292 .........................................................اًمزراقم٦م : اعمٌح٨م إول
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